
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Diversi 

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat 

penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan 

meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu 

sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.
17

 Berdasarkan hal tersebut terdapat 

suatu kebijakan apakah pekara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila 

perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan 

akan terdapat sanski pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara 

tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan 

dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya 

memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa 

depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan 

diversi khusunya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan 

kesehjatraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan 

bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak 

menjadi resedivis.  
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Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran 

hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan 

antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan 

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh 

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat 

penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 

discretion atau „diskresi‟.
18

 

 

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisan yang 

berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman 

terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan 

memperbaki kembali. Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan 

lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi 

juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku 

tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya 

daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan 

stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik 

menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. 

 

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 

kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali 

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi 

berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan 
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tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak 

hukum. 

 

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh 

pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh 

pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. 

Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white 

collar crime” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam 

antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, 

pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. 

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi 

usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur 

hidup dan hukuman mati.  

 

Diversi sebagai usaha mengajak masyarkat untuk taat dan menegakan hukum 

negar, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas 

utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur 

non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi 

tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadailan sama sekali, akan tetapi 

berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang 

mentaati hukum.  

 

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali 

saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan 

kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak 

membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. 
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Pelaksanaan diversi bertujan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara 

benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.  

 

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada 

pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal 

dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan 

keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai 

kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan 

tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 

memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis 

pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu : 

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu aparat 

penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau 

pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan 

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak 

diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat  

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), 

yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan 

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 

mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan  

3. Menuju proses restroative justice atau perundingan (balanced or restroative 

justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan 

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan 

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, 
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pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama 

mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
19

  

 

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk 

mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau 

kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model 

informal yang tidak meletakan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi 

memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) 

keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, 

penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks 

variabel sepeti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam 

pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol 

perilaku anggotannya dengan mengawasi jalanya aturan dan praktek 

pelaksanaanya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagain dari 

masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan. 

 

B. Tinjauan Tentang Penyidikan 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan adalah 

suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan 

pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti 
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permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga 

merupakan tindak pidana.
20

 

 

Pengertian penyidikan dalam bahasa Belanda disejajarkan dengan pengertian 

opsporing. Menurut De Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan 

permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang 

segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar 

beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.
21

 

 

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa penyidikan merupakan suatu 

tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih 

lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses 

penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang 

disangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan 

pemeriksaan didalam persidangan. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam 

hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung 

martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. 

 

Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan 

perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan 

orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan kepadanya. 

Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 
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membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat 

menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.
22

 

 

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah 

Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi 

penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya 

suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik 

dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik 

penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar 

serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai 

proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin 

memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. 

 

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas 

perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum 

nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut apakah sudah lengkap atau 

belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada 

penyidik untuk dilengkapi dan dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan 

petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas 

hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut 

umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat 

belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan. 
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak  

 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka 

mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu 

memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 

kesaruan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan 

secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan 

membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. 

 

Pada media massa dan elektronika sering memberitakan tentang kejahatan yang 

dilakukan anak yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban 

umum. Adapun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu 

saja harus ditangani lebih serius, terutama proses penyidikan anak dan 

peradilannya berdasar peraturan perundangan yakni Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kenakalan anak yang menjurus pada tindak 

pidana itu bukan saja dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga, namun juga 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak dari 

keadaan inren keluarga, lingkungan social dan pengaruh pergaulan serta kondisi 

internal, aspek biologis dan psikologis anak. selain itu faktor ektern bisa saja 

menjadi faktor pendorong kejahatan anak, yakni kurangnya perhatian orang tua, 

lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya serta kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang dimanfaatkannya dan atau yang tidak mampu diadopsi dalam 

pribadinya secara tepat oleh si anak. 
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Perubahan kondisi keluarga cukup dominan mempengaruhi perkembangan jiwa 

dan sikap anak, antara lain anak kurang kasih sayang, asuhan dan bimbingan 

dalam perkembangan sikapnya, perilaku, kemampuan menyesuaikan diri serta 

pengawasan yang lebih konduksif terhadap perkembangan lahir batin anak 

sehingga dapat merugikan perkembangan pribadi anak tersebut. Pada saat ini 

pergeseran norma-norma yang ada dalam masyarakat berkembang secara dinamis 

dan tidak dapat dihindarkan lagi. Anak yang mampu mengadaptasi dan merespon 

dinamika perkembangan masyarakat akan menjadi anakyang baik, pandai dan 

memiliki dedikasi. Anakyang tidak mampu merspon kondisi dinamik dalam 

masyartakat karena kemajuan dan pembangunan, akan menjadi anak yang frustasi, 

tidak memiliki kemampuan dan tindakannya merugikan diri sendiri, keluarga dan 

masyarakat. 

 

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam 

hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturanaturan hukum yang 

dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati 

dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepetingan masyarakat. 

Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang 

melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan 

kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata 

bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi. 

 

Mengenai hak anak selaku tersangka/terdakwa, pemerintah memberikan 

perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun 

hak-hak anak tersebut diantaranya adalah : 
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a. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan 

hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan. 

b. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung 

dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang 

berwenang. 

c. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap 

dipenuhi. 

d. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan. 

e. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. 

f. Anak mendapatkan kebebasan dalam meberikan keterangan selama 

persidangan berlangsung. 

g. Anak berhak mendapatkan perlakukan yang layak, dibedakan dan dipisahkan 

dengan tahanan dewasa. 

 

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-undang No. 3 

Tahun 1997 ini di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak 

tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, 

perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar 

melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang 

mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara.
23
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Seorang anak yang menjadi tersangka dan berada dalam tahanan sesuai Pasal 45 

UU No. 3 Tahun 1997 harus mempertimbangkan kepentingan anak atau 

masyarakat dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat penahanan. Tidak 

diindahkannya keharusan ini, akan membuat penahanan yang dilakukan terhadap 

anak yang menjadi tersangka menjadi tidak sah menurut hukum, dan dapat 

menyebabkan tersangka atau ahli waris/orang tua anak itu mengajukan tuntutan 

ganti rugi melalui praperadilan yang berwewenang mengadili perkara terdakwa. 

 

Untuk menangani perkara pidana anak, undang-undang pengadilan anak 

menghendaki petugas hukum khusus. Dalam bidang kesehatan sudah tidak asing 

lagi ada petugas yang sebutannya dokter anak sebagai tenaga medis yang ahli 

dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama dalam 

penanganan perkara anak. Berkenaan dengan bidang pengadilan anak, dikenal 

adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak yang diberi 

wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan masing-masing, sesuai kewenangan serta untuk 

menyelesaikan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak yang 

didalam KUHAP tidak dikenal adanya petugas pemeriksa yang khusus untuk 

perkara anak. 

 

Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 

(3) dan (4) bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan. Anak juga berhak atas 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut 
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mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan 

kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.
24

 

 

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa 

perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara 

fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.
25

 Oleh karena itu untuk 

mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau 

tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempuyai 

peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. Pada dasarnya usaha 

perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan 

anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Harus diperjuangkan agar 

asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan 

semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak 

langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. Namun hal terpenting dari 

usaha perlindungan anak adalah bagaimana membangun kapasitas anak untuk 

menyuarakan kehendak, cita- cita dan harapan mereka terhadap masyarakat dan 

perubahan social menurut perspektif mereka.
26

 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Anak 

 

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga 

membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada 

dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang 
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lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke 

mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka 

terhadap ransangan-ransangan dari lingkungan 

 

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan 

kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan 

seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun 

pendapat sarjana mengenai hal ini.Akan tetapi, berdasarkan Pasal 330, dapat kita 

lihat kriteria orang yang belum dewasa. 

 

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan: 

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua 

puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. 

 

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar 

mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang 

yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. 

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, 

maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”. 

 

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka 

batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai 

umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak 
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memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan 

umur.Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang 

berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan 

anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan 

Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. 

Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang-Undang No 4 Tahun 1979  tentang Kesejahtraan Anak 

menyebutkan bahwa :  

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun dan belum pernah kawin. 

 

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit  karena 

perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang 

lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih 

memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya. 

 

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat 

dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut 

Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang 

dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas 

tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”. 

 

E. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah Tindak Pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana merupakan suatu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 



29 

 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
27

 

Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan 

“strafbaarfeit” atau tindak pidana, antara lain : 

1) Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
28

 

2) Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma 

dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum 

ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk 

undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.
29

 

3) Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.
30

 

4) R Tresna, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-

undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.
31
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Beberapa peristilahan dan definisi diatas, menurut pendapat penulis yang dirasa 

paling tepat digunakan adalah “Tindak Pidana dan Perbuatan Pidana”, dengan 

alasan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas, sebagai istilah hukum 

juga sangat praktis diucapkan dan sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. 

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut 

Moeljatno, yang dikutib oleh Adam Chazawi perbuatan pidana lebih tepat 

digunakan dengan alasan sebagai berikut :
32

 

1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu 

kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya 

larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya 

itu ditujukan pada orangnya. 

2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana 

(yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, 

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, 

melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 

hubungan erat pula. 

3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat 

digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk 

pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), 

dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
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Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan 

oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila 

perbuatan tersebut : 

1) melawan hukum, 

2) merugikan masyarakat, 

3) dilarang oleh aturan pidana, 

4) pelakunya diancam dengan pidana.
 33

 

 

Butir 1) dan 2) menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan butir 3) dan 4) 

merupakan pemastian dalam suatu tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, 

perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata 

atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Beliau membedakan istilah 

perbuatan pidana dengan strafbaarfeit. Ini dikarenakan perbuatan pidana hanya 

menunjuk pada sifat perbuatan yang terlarang oleh peraturan perundang-

undangan. Soedarto memakai istiah tindak pidana sebagai pengganti dari pada 

strafbaarfeit, adapaun alasan beliau karena tindak pidana sudah dapat diterima 

oleh masyarakat. 

 

Terdapat kelompok sarjana yang berpandangan monistis dan dualistis dalam 

kaitannya dengan tindak pidana. Pandangan monistis berpendapat bahwa semua 

unsur dari suatu tindak pidana yaitu unsure perbuatan, unsur memenuhi ketentuan 

undang-undang, unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur 

bertanggungjawab digunakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga 

memungkinkan untuk dijatuhkan pidana kepada pelakunya. Mereka yang 
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berpandangan dualistis, memisahkan perbuatan dengan pertanggungajawaban 

pidana dalam pengertian jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang 

terdapat dalam rumusan undang-undang, maka perbuatan tersebut merupakan 

suatu tindak pidana. Mengenai pelaku tersebut, dalam hal pertanggungjawaban 

pidana, masih harus ditinjau secara tersendiri, apakah pelaku tersebut mempunyai 

kualifikasi tertentu sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Sebagai contoh apabila 

pelaku mengalami gangguan jiwa maka ia tidak dapat dipidana. 

 

Indonesia menganut Paham Dualistis, terbukti dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP yang 

mengatur tentang tidak dipidananya seseorang walaupun telah melakukan suatu 

tindak pidana karena alasan-alasan tertentu, yaitu : Cacat jiwa, Daya paksa, 

Pembelaan terpaksa, Melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Perintah 

jabatan. 

 

 

 


