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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaarfeit. 

Strafbaarfeit berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar 

telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda 

meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Didalam KUHP 

sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. 

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar dan feit. Dari istilah yang 

dikemukakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 

dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan 

tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.11 Biasanya tindak pidana 

disinonimkan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yakni delictum12. 

Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di 

hukum karena melanggar undang-undang .13 

                                                             
       11 Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo 

Persada. Hal. 69. 

       12 Sadatinus Putera Pratama. 2013. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Yang 

Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya. Skripsi. Malang: Jurusan 

Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 15. 

       13 Poerwadarminta. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta Timur. Penerbit PT Balai 

Pustaka. Hal. 276. 
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Dalam kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar 

hukum14. Dalam hukum pidana belanda selain memakai istilah strafbaatfeit 

kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari bahasa latin delictum. 

Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan 

strafbaarfeit. Prof. Simon mendefinisikan strafbaarfeit dengan suatu 

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya15. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan 

atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang 

dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur strafbaarfeit meliputi: 

a. Suatu perbuatan 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman  

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan.16. 

Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang 

digunakan pun sama yaitu strafbaarfeit. Namun dalam menterjemahkan 

istilah strafbaarfeit kedalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh 

menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan 

                                                             
       14 Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 144. 

       15 Leden Marpaung. 1991. Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum. Jakarta. Penerbit 

Grafika. Hal. 4. 

       16 Ibid. 
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strafbaarfeit. Sedangkan Van Hamel merumuskan istilah strafbaar feit itu 

sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 

hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.17 

Banyaknya pendapat para ahli diantara para sarjana hukum mengenai 

istilah strafbaarfeit memunculkan beberapa rumusan atau terjemahan yaitu : 

a. Perbuatan Pidana  

Prof. Moeljatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan 

istilah perbuatan pidana, menurut pendapat beliau ialah “perbuatan 

pidana” menunjukkan makna adanya suatu kelakukan manusia yang 

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya dapat 

dikenakan sanksi pidana.18 

b. Peristiwa Pidana  

   Prof. Wirjono Projodikoro, S.H., pernah mengemukakan dalam 

perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah 

digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam pasal 

14 ayat (1) secara substantif pengertian dari istilah “peristiwa pidana” 

lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh 

perbuatan manusia maupun gejala alam.19 

 

 

                                                             
       17 Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 88. 

       18 Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 46. 

        19  Ibid. Hal, 47. 
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c. Tindak Pidana  

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman. 

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal 

tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan 

tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. 20 Istilah ini 

sering digunakan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika 

dan tindak pidana pornografi. 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan 

penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat dikatakan sangat 

perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu batasan terhadap 

suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana. 

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua 

pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 

pandangan dualistis.21 Untuk mengetahui penjelasan dari dua pandangan 

tersebut tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dibawah ini akan 

diberikan uraian tentang batasan pengertian tindak pidana yang diberikan 

oleh kedua pandangan tersebut. 

 

                                                             
       20 Ibid. 

       21 Sudarto. 1975. Hukum pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang. Hal 31-

32 dalam Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan. Malang 

UMM Pres. Hal. 131. 
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a. Pandangan Monistis 

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 

dari perbuatan.22 Pandangan ini memberikan gambaran dan pemahaman, 

bahwa perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 

pidana atau kesalahan (criminal responsibility) sudah menjadi satu dalam 

pengertian tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh seorang sarjana 

yang penganut pandangan monistis, yakni: 

1)  D. Simons 

Menurut Simons,23 tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang 

oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut 

Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

 

a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negatif (tidak berbuat) 

b) Diancam dengan pidana  

c) Melawan hukum  

d) Dilakukan dengan kesalahan  

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa 

keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan 

pidana. Simons tidak memisahkan antara criminal act dengan criminal 

responsibility. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang 

                                                             
       22 Ibid. 

       23 Dalam Lamintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Penerbit Citra 

Aditya Bhakti. Hal 185. 
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melakukan pembunuhan contoh dalam pasal 338 KUHP, tetapi 

kemudian orang yang melakukan pembunuhan tersebut ternyata orang 

yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya oleh karena orang gila, 

maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. 

Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat 

disebut tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, 

yaitu unsur orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena 

tidak ada tindakan pidana maka tidak ada pidana.24 

2) J. Bauman  

Menurut J. Bauman25, perbuatan atau tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan. 

3) Wiryono Prodjodikoro 

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 

b. Pandangan Dualistik  

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 

syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 

dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung 

jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian 

tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik criminal act maupun 

                                                             
       24 Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. 

Malang. Penerbit UMM Pres. Hal. 106. 

       25 Sudarto, Op.cit. Hal, 106. 
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criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana 

hanya mencakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi 

unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana 

tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi disyaratkan 

juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. 

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 

dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak pidana, 

dibawah ini dikemukakan batasan tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga 

adanya kesalahan atau pertanggungjawaban. 

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 

dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak pidana, 

dibawah ini dikemukakan batasan tentang tindak pidana yang diberikan 

oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis. 

1) Pompe 

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain 

adalah feit (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-

undang.26 Menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum 

dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. 

2) Moeljatno  

Menurut Moeljatno,27 perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam 

dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka 

untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur :  

a) Adanya perbuatan manusia  

                                                             
       26 Ibid. 

       27 Ibid. 
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b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 

syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 KUHP 

c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan 

fungsinya yang negatif) 

 

Dari definisi atau pengertian tindak pidana yang diberikan 

moeljatno diatas tersimpul, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 

tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Namun 

demikian Moeljatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak 

cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa 

mempersoalkan apakah orang-orang yang melakukan perbuatan itu 

mampu bertanggung jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak 

pidana, tetapi apakah orang orang yang melakukan perbuatan itu benar-

benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang 

itu dan bagaimana hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan 

orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi 

dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi dapat dicelakan 

kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri 

orang itu maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana, demikian pula 

sebaliknya. 

Setelah mengetahui berbagai definisi mengenai tindak pidana 

maka didalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana 

yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu :28 

1. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang 

dapat berupa: 

                                                             
       28 Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan 

Terdapat Hak Milik, Tarsito. Bandung. Hal. 25 dalam Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. 

Malang. Penerbit UMM Press. Hal. 4. 
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a.  Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat 

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil 

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh  

           undang-undang. 

 

2. Unsur yang kedua merupakan unsur subyektif. Unsur subyektif yaitu 

unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:  

 

a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)  

b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan 

bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan 

mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung 

jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu: 

1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia 

dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti 

akan akibat perbuatannya itu. 

2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan. 

3) Seseorang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang 

oleh undang-undang. 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Secara umum tindak pidana dibedakan menjadi beberapa pembagian yakni :  

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan 

pelanggaran 

1) Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan yang (merusak) dan 

asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam 

suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 

mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan 

menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap 

pelaku perbuatan itu (pembalasan).29 Pendapat lain mengatakan bahwa 

                                                             
       29 Stephan Hurwits. Disadur oleh L Moelyanto. Kriminologi. 1986. Jakarta. Penerbit Bina 

Aksara.  Hal 4. 
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kejahatan adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia 

yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.30 

2) Pelanggaran                                                                                                                         

Jenis tindak pidana ini disebut westdelicht yaitu perbuatan-perbuatan 

yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena 

undang-undang merumuskan sebagai suatu delik. 31  

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan 

materiil 

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat 

dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah 

dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang 

dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak 

pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut 

misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, 

penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan 

sebagainya.32 

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik 

beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap 

                                                             
       30 Romi Atmasasmita. 1984. Bunga rampai kriminologi. Jakarta. Penerbit Rajawali. Hal. 31. 

       31 Tongat, Op.cit. Hal, 118. 

       32 Ibid. 
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telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu 

telah terjadi.33 

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, 

delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa. 

1) Delik comissionis 

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan 

pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.34 

2) Delik omissionis  

Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak 

menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 522 KUHP.35 

3) Delik comisionis per omissionis comissa 

Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak 

berbuat.36 

 

 

                                                             
       33 Ibid. Hal, 119. 

       34 Ibid. Hal, 120. 

       35 Ibid. Hal, 121. 

       36 Ibid. 
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d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan 

tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa) 

1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat 

unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 

338 KUHP. 

2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat 

unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP. 

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan 

delik berganda 

1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali 

perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya 

dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, 

pembunuhan. 

2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi 

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, 

maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.37 

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang 

berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus. 

1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang 

mempunyai cirri, bahwa keadaa/perbuatan yang terlarang itu terjadi 

terus. 

                                                             
       37 Ibid.  
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2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang 

mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung 

terus. 

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak 

pidana bukan aduan. 

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya 

dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang 

dirugikan. Tindak pidana aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 

a) Tindak pidana aduan absolute 

Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang 

mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk 

penuntutannya. 

b) Tindak pidana aduan relative  

Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak 

pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative 

merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena 

dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak 

pidana aduan. 

2) Tindak pidana  bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak 

mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.38 

                                                             
       38 Ibid. Hal, 123. 
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h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam 

bentuk pokok ) dan tindak pidana yang diskualifikasi. 

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang 

paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. 

2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk 

pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga 

ancaman pidananya menjadi lebih berat.39 

4. Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana 

   Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 

kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat 

yang dilarang oleh hukum pidana dan dilkakukan dengan mampu 

bertanggung jawab.40 

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno: 

Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak   

pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) 

unsur yaitu : 

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 

b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (Dolus) dan 

kealpaan (Culpa); 

                                                             
       39 Ibid. 

       40 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 65.  
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d. Tidak adanya alasan pemaaf.41 

 Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut,yaitu 

melakukan sesuatu yang seharusya tidak dilakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution, 

bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari : 

1) Kesengajaan (Dolus) 

Hampir semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan 

unsur kealpaan, hal ini layak karena biasanya yang pantas mendapatkan 

hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan dengan sengaja.42 

Menurut Wirjono Prodjodikoro43  kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 

bagian yaitu : 

a) Sengaja sebagai niat  

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si 

pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila 

kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada 

yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman 

pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan 

adanya kesengajaan yang berisfat tujuan ini, dapat dikatakan si 

                                                             
 41 Ibid. Hal, 66. 

 42  Ibid. 

       43 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung. Penerbit 

Refika Aditama. Hal 41. 
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pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi 

pokok alasan diadakannya hukum pidana (constitutief gevolg).44 

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan  

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 

perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi 

dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan 

mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak 

(wilstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh 

pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) 

oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan 

ada kehendak si pelaku, melainkan hanya banyangan atau gambaran 

dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka 

kini juga ada kesengajaan.45 

c) Sengaja sadar akan kemungkinan 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak 

disertai banyangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang 

bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan 

belaka akan akibat itu.46 

 

                                                             
       44 Ibid. 

       45 Ibid. Hal, 42. 

 46 Ibid. 
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2) Kealpaan (Culpa).47 

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau 

kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui 

sifat-sifat adalah ciri dari culpa.48 

Menurut Lamintang, menyatakan bahwa : 

a) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena 

menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia 

menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan 

suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang 

diperlukan.  

b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat 

mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka 

untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. 

Tetapi  tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia 

kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.49 

Menurut E.Y.Kanter mendefinisikan culpa adalah kealpaan atau 

culpa, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang 

bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana 

dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka 

                                                             
 47 Ibid. Hal, 82. 

 48 Moeljatno, Op.cit. Hal. 23. 

 

       49 Lamintang, Op.cit. Hal 40. 
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dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat 

memperkenalkan sebelumnya.50 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa kesalahan 

pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti 

teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak 

sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang 

tidak disengaja terjadi.51 

Menurut Leden Marpaung, mengemukakan bahwa umumnya culpa 

itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu 

perbuatan,disamping dapat menduga suatu perbuatan itu walaupun 

suatuperbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi 

culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin 

akan timbul suatu akibat yang dilarang UU. Dapat diduganya akibat itu lebih 

dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat 

diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai 

culpa.52 

 

 

                                                             
       50 Kanter dan Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 

Jakarta. Penerbit Storia Grafika. Hal. 92. 

       51 Wirjono Prodjodikoro, Loc.cit. 

       52 Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 

Hal. 25. 
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5. Jenis Pidana yang Bersinggungan dengan Aturan Formal PSSI 

  Kekerasan dalam sepakbola bukan hanya menjadi perhatian PSSI, 

namun juga menjadi perhatian hukum nasional, karena tak jarang aksi 

kekerasan yang muncul dalam pertandingan sepakbola sudah mengarah 

kepada jenis tindak pidana. Perbuatan pidana adalah segala perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana didalam juga disertai 

dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang 

melanggar. Subyek dalam hukum pidana adalah orang dan korporasi. 

Didalam sebuah perbuatan pidana harus terdapat sifat melawan hukum, yaitu 

ketika sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur dalam sebuah delik pidana. 

Penganiayaan merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan terhadap 

fisik yang menimbulkan akibat fisik. Tindak penganiayaan memiliki 

beberapa unsur yaitu Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat 

perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh, 

Akibat yang menjadi tujuan satu satunya.53 Berikut jenis dan pengaturan 

tindak kekerasan dalam KUHP yang bisa menjerat siapa saja sesuai dengan 

pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa semua orang (subyek hukum pidana) 

yang melakukan delik di wilayah Indonesia akan diberlakukan sanksi pidana 

sesuai dengan perundang-undangan. Tak terkecuali pesepakbola, yang di 

dalam permainannya dalam tujuan untuk memenangkan suatu pertandingan 

harus saling bermain dengan kengototan yang di mungkinkannya terjadi 

                                                             
       53 Ramadhan Rico Pramudana, Op.cit. hal. 3. 
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insiden atau tindakan yang diluar batas kewajaran dalam permainan 

sepakbola itu sendiri yaitu diantaranya : 

a. Perkelahian satu lawan satu 

Pasal 184 KUHP (Perkelahian) 

1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, 

jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak 

lawannya. 

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat 

bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya. 

3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa 

melukai berat tubuh lawannya. 

4) Barangsiapa mengambil jiwa lawannya, dihukum penjara selama -

lamanya tujuh tahun atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan 

dengan perjanjian mati atau hidup, dihukum penjara selama - lamanya 

dua belas tahun. 

Menurut R. Soesilo54, Unsur dari pasal ini ialah adanya perkelahian 

antara satu orang dengan orang lainnya, atau adanya perkelahian dua 

orang yang teratur, dengan tantangan terlebih dahulu, sedangkan 

tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan 

pula. Perkelahian ini biasanya disebut dengan duel. Perkelahian 

meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi unsur tersebut, 

tidak masuk dalam pasal ini. 

                                                             
       54 R.Soesilo. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. Penerbit Politeia. Hal. 152. 
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b. Melakukan penganiyaan hingga menimbulkan luka fisik atau 

hilangnya nyawa orang lain 

Pasal 351 KUHP (Penganiayaan biasa) 

1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua   

tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 

tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-). 

2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka 

orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

lima tahun. 

3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang 

bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

Mengenai latar belakang pembentuk UU membuat rumusan yang 

sangat singkat sedemikian itu, dapat diketahui dari sejarah 

pembentukan pasal yang bersangkutan dari KUHP (WvS) Belanda.55 

Pada mulanya dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan yang 

diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 

rumusan yakni: 

a) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 

rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain. 

                                                             
       55 Adami Chazawi. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta. Penerbit Rajawali 

Pers. Hal. 9. 
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b) Setiap perbutan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak 

kesehatan tubuh orang lain.56 

Pengertian seperti yang baru disebutkan diatas itulah yang 

banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, 

maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya kesengajaan; 

b. Adanya perbuatan; 

c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni: 

1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh; 

2) Lukanya tubuh; 

d. Akibat mana menjadi tujuan satu satunya.57 

 Unsur poin a dan poin d adalah bersifat subyektif. 

Sedangkan unsur poin b dan poin c bersifat obyektif. Walaupun 

unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351, akan tetapi harus 

disebutkan dalam surat dakwaan dan karenanya harus dibuktikan 

dalam persidangan.58 

c) Melakukan penganiyaan dengan rencana 

Pasal 353 KUHP (Penganiayaan Berencana) 

1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

                                                             
       56 Ibid. 

       57 Ibid. Hal, 12. 

       58 Ibid. 
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2) Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni: 

a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 

kematian; 

b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; 

c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. 

Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik 

hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh 

sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum 

perbuatan dilakukan. Direncnakan lebih dulu (disingkat berencana), 

adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan 

pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan 

yang juga terdapat pada pembunuhan berencana. 

4) Dengan sengaja melukai berat seseorang59 

Pasal 354 KUHP (Penganiayaan berat) 

1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun.  

                                                             
       59 Ibid. Hal, 27. 
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2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah 

diterangkan di bagian awal, dengan menghubungkannya pada rumusan 

penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk); 

b. Perbuatan: melukai berat; 

c. Obyeknya: tubuh orang lain; 

d. Akibat: luka berat.60 

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan 

luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. 

Kesengajaan di sini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk 

dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada 

keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam 

rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka 

kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. 

Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa dalam suatu pertandingan 

olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, duel, atau perang 

tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat fisik sampai pada 

                                                             
       60 Ibid. Hal, 32. 



37 
 

kematian.61 Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut 

dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan 

tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas 

aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) 

maka dapat diterima suatu yang bukan merupakan tindak pidana.62 Jan 

Remmelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang 

mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenar 

tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengemban profesinya. 

Remmelink menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui 

dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main 

tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan. Petinju tidak 

dibenarkan untuk memukul kemaluan lawannya karena hal ini telah 

melanggar aturan main dan nantinya ia akan dinyatakan bersalah melakukan 

penganiayaan.63 Untuk cabang olahraga sepak bola, Remmelink menilai 

ketika seorang pemain secara sadar menendang kaki lawannya, bukan bola, 

bahkan berujung pada permainan kasar, tindakan tersebut dapat dirubrikasi 

                                                             
        61 Eva Achjani Zulfa. 2010. Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan 

Pemberat Pidana. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. Hal. 53. 

       62 Ibid. Hal, 54. 

       63 Remmelink. 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 26. 
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sebagai tindak pidana (Pasal 360 KUHP), khususnya bila menimbulkan 

kecelakaan serius.64 

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Permainan Sepak Bola 

1. Pengertian Tentang Permainan Sepak Bola 

Kata sepak bola terdiri dari 2 kata, (sepak dan bola). sepak bola atau 

menyepak diartikan menendang, sedangkan bola adalah alat yang digunakan 

untuk memainkan permainan itu. tanpa adanya bola, permainan itu tidak 

sesuai dengan namanya. Sepak bola adalah cabang olahraga yang 

menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan 

oleh 2 tim yang masing masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan 

berberapa pemain cadangan.65 

2. Peraturan Permainan Sepak Bola 

a. Lapangan Sepak Bola 

Menurut peraturan permainan sepak bola FIFA, permainan sepak 

bola harusnya dilakukan di lapangan resmi yang memiliki panjang antara 

100 hingga 130 yard / sekitar 90 – 120 Meter. Sedangkan Lebar lapangan 

antara 50 hingga 100 yard / 45 – 90 meter. Ukuran lapangan sepak bola 

ini telah disesuaikan dengan jumlah pemain yaitu 11 orang setiap tim, dan 

permainan sepak bola dilakukan oleh 2 tim. 

 

                                                             
       64 Ibid. 

       65 Timo Scheunemann. 2005. Dasar Sepakbola Modern untuk Pemain dan Pelatih. Malang. 

Penerbit Dioma. Hal. 20. 
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b. Peraturan Penggunaan Bola 

Bola merupakan hal penting dalam dunia sepak bola, dalam 

peraturan resmi ukuran keliling bola tidak boleh lebih dari 28 inches / 70 

sentimeter dan tidak boleh kurang dari 27 inchi / sekitar 68 cm. Ada jenis 

5 jenis bola dengan karkteristiknya, yaitu : 

1) Bola ukuran 5 : Biasanya digunakan oleh pemain-pemain sepak bola 

yang berusia 12 tahun atau diatasnya dengan ukuran keliling 68-70 cm 

dan berat 14-16 oz (410-450 gram). 

2) Bola ukuran 4 : Biasanya digunakan oleh pemain dengan usia 8 – 12 

tahun dengan lingkaran bola antara 25 -26 ins (64-66 cm) dan berat 12-

13 oz (340-468 gram) 

3) Bola ukuran 3 : Biasanya digunakan oleh pemain dengan usia dibawah 

8 tahun dengan ukuran lingkaran bola antara 23-24 inchi ( 58-61 cm) 

dengan berat 11-12 oz (312-340 gram). 

4) Bola ukuran 2 : digunakan untuk pertandingan promosi 

5) Bula ukuran 1 : digunakan untuk pertandingan promosi66 

c. Peraturan Jumlah Pemain Sepak Bola 

Permainan sepak bola dilakukan oleh 2 tim dengan setiap tim 

memainkan 11 pemain di lapangan, dari 11 pemain tersebut salah satunya 

adalah penjaga gawang. Sebagai catatan penting, jika pemain dalam satu 

tim kurang dari 7 pemain, maka pertandingan sepak bola tidak bisa 

dimulai. Dalam sebuah pertandingan setiap tim dapat melakukan 

                                                             
       66 Ibid. Hal, 21-22. 
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pergantian pemain, pergantian pemain untuk pertandingan resmi FIFA 

hanya dibatasi 3 kali pergantian. Pada pertandingan nasional pergantian 

dapat dilakukan sebanyak 7 kali dan bisa lebih untuk pertandingan 

persahabatan.67 

d. Peraturan Penggunaan Aksesoris 

Dalam sebuah pertandingan sepak bola, para pemain biasanya 

menggunakan atribut meskipun tidak sebanyak olahraga jenis lain. 

Atribut yang dikenakan oleh pemain diantaranya : 

1) Jersey merupakan pakaian yang dibuat dari bahan sintetik yang bisa 

menyerap keringat pemain, hal inilah yang membedakan jersey 

dengan kaos biasa. Setiap tim harus mempunyai identitas timnya 

sendiri, hal inilah yang membuat sebuah klub sepak bola memiliki 

beberapa jersey dalam satu musim, hal ini untuk mencegah 

penggunaan jersey yang sama dengan tim lain. Ada peraturan lain 

mengenai penggunaan warna antar kedua tim yang tidak boleh sama, 

hal ini memudahkan para pemain untuk membedakan mana teman dan 

mana yang musuh. 

2) Kaus kaki juga merupakan aksesoris yang biasa dikenakan para 

pemain, selain untuk mencegah cidera kaus kaki juga sebagai tempat 

menggunakan pelindung tulang kering di kaki / shinguards. Dalam 

pertandingan sepak bola resmi, warna kaus kaki dalam satu tim harus 

sama. 

                                                             
       67 Ibid. Hal, 23. 
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3) Pemain yang diizinkan untuk menggunakan sarung tangan hanyalah 

penjaga gawang / kiper, namun ada pengecualian ketika permainan 

sepak bola dilakukan ditempat yang dingin / bersalju. Sarung tangan / 

glove dikembangkan sedemikian rupa agar memudahkan dan 

melindungi tangan dari hantaman bola yang begitu keras. 

4) Tutup Kepala boleh digunakan bagi yang sedang mengalami cedera / 

pernah mengalami cedera pada kepala. Contohnya adalah Peter Cech 

dari chelsea. 

5) Aksesoris yang tidak boleh dipakai dalam suatu permainan sepak 

bola, ada beberapa aksesoris yang tidak boleh digunakan, diantaranya: 

Anting, gelang, kalung.68 

e. Wasit  

Pertandingan sepak bola harus dipimpin oleh wasit. Wasit 

merupakan pengadil di lapangan, orang yang memegang penuh jalannya 

pertandingan, tugas wasit meliputi: 

1) Mengendalikan pertandingan dengan bantuan asisten wasit. 

2) Memastikan bahwa bola yang digunakan sesuai dengan aturan no.2 

dan memastikan pemain memenuhi aturan 4. 

3) Bertugas sebagai pangatur waktu dan mencatat segala pertandingan. 

4) Menghentikan, menunda atau mengakhiri pertandingan, atas 

kebijakannya untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan sepak bola. 

                                                             
       68 Ibid. Hal, 24. 
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5) Menghentikan, menunda atau mengakhiri pertandingan karena 

gangguan dari pihak luar. 

6) Menghentikan pertandingan jika ada pemain yang mengalami cedera 

parah dan perlu dibawa keluar lapangan. Pemain yang keluar lapangan 

karena cedera harus mendapat izin dari wasit jika ingin masuk 

kembali.69 

f. Asisten Wasit  

Pertandingan sepak bola juga harus dibantu oleh 2 asisten wasit, 

istilah asisten wasit kadang disebut linesman. tugas dari asisten wasit 

adalah membawa bendera untuk menandakan terjadinya offside, bola 

keluar dan terjadinya tendangan sudut.70 

g. Durasi Permainan Sepak Bola 

Permainan sepak bola dilakukan 2 babak, setiap babak 45 menit, 

jeda antara kedua babak tidak lebih dari 15 menit. Penambahan durasi 

permainan dapat terjadi jika ada pemain yang mengalami cedera atau 

pergantian pemain. 

h. Terjadinya Kick Off 

Kick off dapat dilakukan dalam kondisi berikut: 

1) Memulai pertandingan 

2) Terjadinya gol 

                                                             
       69 Clive Gifford. 2007. Ketrampilan Sepakbola. Yogyakarta. Penerbit Citra Aji Parama. Hal. 

54. 

 70 Ibid. Hal, 55. 
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3) Memulai babak kedua 

4) Memulai babak perpanjangan waktu71 

i. Bola Keluar 

Bola keluar / out terjadi ketika bola melewati garis gawang atau garis 

lapangan. Bola out juga terjadi karena pertandingan yang dihentikan oleh 

wasit dengan alasan tertentu misalnya ada yang cedera. 

j. Tercipta Gol 

Gol dalam pertandingan sepak bola terjadi ketika bola masuk ke 

dalam jaring dengan tidak dalam posisi offside, hands ball, atau 

pelanggaran. Gol bisa terjadi dengan beberapa cara diantaranya 

tendangan bebas, pinalti, hingga gol bunuh diri. Semua gol sah apabila 

wasit menyatakan gol tersebut sah. 

k. Offside 

Offside terjadi jika jika pemain berada di area lawan dimana ketika 

bola menuju dirinya tidak tidak ada bek lagi dan hanya berhadapan 

dengan kiper. Offside ditentukan dengan bendera yang diangkat oleh 

asisten wasit. Kejadian offside terkadang membuat permainan sepak bola 

menjadi kontroversi karena kadang wasit bisa salah menentukan 

terjadinya offside. Pemain tidak dikenakan offside jika ketika bola yang 

diumpankan oleh temannya pada saat dia masih berada di posisi dikawal 

pemain belakang lawan.72 

                                                             
       71 Timo Scheunemann, Op.cit. Hal. 25. 

       72 Ibid. Hal, 26. 
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l. Terjadinya Pelanggaran 

Pelanggaran terjadi karena banyak hal diantaranya tackle yang 

keras, hands ball, dll. Pelanggaran dapat menghasilkan 2 tipe kartu yaitu 

kartu merah dan kartu kuning. Pemain yang mendapatkan kartu merah 

berarti harus meninggalkan lapangan, sedangkan bagi yang mendapat 

kartu kuning itu merupakan peringatan keras, apabila mendapat 2 katu 

kuning maka secara otomatis pemain juga mendapatkan karu merah yang 

artinya juga harus meninggalkan lapangan. Dalam sebuah liga perolehan 

kartu kuning akan diakumulasikan dan jika akumulasi kartu kuning 3 kali 

dalam kompetisi yang sama maka pemain tidak bisa dimainkan satu kali 

pertandingan dalam kompetisi tersebut. 

m. Terjadinya Tendangan Bebas 

Dalam peraturan permainan sepak bola, tendangan bebas dapat 

dilakukan di area tempat terjadinya pelanggarang tersebut. Tendangan 

bebas dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Tendangan bebas secara langsung adalah tendangan yang langsung 

mengarah ke gawang, sedangkan tendangan tidak langsung berada 

tendangan tersebut dioperkan ke timnya terlebih dahulu.73 

n. Terjadinya Pinalti 

Pinalti terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakuan terhadap 

tim lawan dalam kotak terlarang. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena 

hands ball atau menjatuhkan lawan dengan sengaja. Posisi pinalti adalah 

                                                             
       73 Ibid. Hal, 27-28. 



45 
 

satu kiper di depan garis gawang, satu orang penendang dengan bola 

yang ditempatkan pada posisi lingkaran tendangan pinalti dan pemain 

lain harus berada di luar kotak terlarang dan berada di belakang bola.74 

o. Lemparan kedalam (throw in) 

Lemparan kedalam terjadi akibat bola meninggalkan lapangan, 

lemparan dilakukan oleh tim lawan, misalnya anda yang mengeluarkan 

bola maka tim lawan yang berhak melakukan lemparan. Lemparan 

kedalam lawan bisa dianulir oleh wasit apabila melempar bola dengan 

cara yang salah dan membuang cukup banyak waktu.75 

p. Tendangan Gawang 

Peraturan sepak bola mengharuskan wasit memutuskan tendangan 

gawang jika bola meninggalkan lapangan melalui garis gawang dan tidak 

masuk ke jaring, bola yang keluar juga harus dari tendangan atau 

sundulan tim lawan. 

q. Tendangan Sudut 

Tendangan sudut merupakan tendangan yang dilakukan di sudut 

lapangan karena bola keluar dari lapangan melewati garis gawang 

dengan ketentuan tim anda yang terakhir menyentuh bola tersebut. 

Apabila bola keluar kearah kanan gawang, maka tendangan sudut 

                                                             
       74 Ibid. 

       75 Clive Gifford, Op.cit. Hal 56. 



46 
 

dilakukan di sudut lapangan sebelah kanan. Kalau bola keluar ke arah 

kiri gawang, maka tendangan sudut dilakukan disudut kiri gawang.76 

3. Jenis-jenis Sanksi Akibat Pelanggaran dan Tingkah Laku dalam 

Permainan Sepak Bola 

 Pelanggaran dan tingkah laku dalam permainan sepakbola di indonesia 

diatur dalam kode disiplin, dalam hal ini Persatuan Sepakbola Seluruh 

Indonesia (PSSI) menunjuk PT Gelora Trisula Semesta untuk menjadi 

operator liga indonesia dalam menjalankan roda kompetisi di tahun 2016, 

yakni peraturan kode disiplin terbaru. PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS) 

mengeluarkan kode disiplin dalam kompetisi yang bernama Indonesia Soccer 

Championship (ISC) yang di dalamnya mengatur tentang sanksi akibat 

pelanggaran dan tingkah laku dalam permainan sepakbola. Kode disiplin ini 

berlaku tidak hanya kepada pemain saja melainkan juga berlaku kepada klub, 

ofisial tim, perangkat pertandingan, dan juga penonton.  

Berikut ini dijelaskan dalam kode disiplin Indonesia Soccer 

Championship 2016 tentang keputusan disiplin oleh wasit dalam bentuk 

pengaturan Pelanggaran, akan tetapi komisi disiplin lah yang lebih berhak 

memutuskan hasil akhir dari suatu peristiwa yang bertentangan dengan kode 

disiplin ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Pelanggaran ringan yang dihukum dengan kartu kuning 

                                                             
       76 Ibid. Hal, 57. 
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Peraturan ini diatur dalam pasal 43 kode disiplin ISC 2016, yaitu seorang 

pemain diberikan sanksi peringatan apabila ia terbukti melakukan 

pelanggaran ringan, sebagai berikut: 

1) Tindakan tidak sportif; 

2) Melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan; 

3) Melanggar Laws of the Game; 

4) Memperlambat dimulainya kembali permainan; 

5) Tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai    

 kembali dengan tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan  

 kedalam; 

6) Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika  

pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit; 

7) Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika 

pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit.77 

b. Pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah 

Peraturan ini diatur dalam pasal 44 kode disiplin ISC 2016, yaitu seorang 

pemain dikeluarkan dari lapangan pertandingan apabila yang  

bersangkutan melakukan pelanggaran ini sebagai berikut: 

1) Pelanggaran serius dalam permainan; 

2) Tingkah laku kasar;  

3) Meludahi pihak lawan atau orang lain; 

                                                             
       77 PSSI. Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola  Seluruh Indonesia Tahun 2016 tentang 

Kode Disiplin Indonesia Soccer Championship. Ps. 43. 
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4) Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangan nya mencegah 

terjadinya gol bagi tim lawan (tidak berlaku terhadap penjaga gawang 

di dalam area kotak penalti nya); 

5) Menghalangi kesempatan tim lawan mencetak gol dengan cara sengaja 

melakukan pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas atau 

tendangan penalti; 

6) Melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain 

dengan kata- kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya; 

7) Mendapatkan kartu kuning kedua dalam pertandingan yang sama. 

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa ofisial yang diusir oleh wasit apabila 

melakukan pelanggaran dan tidak dapat menjaga sikap dan tingkah laku 

dirinya.78 

c. Sanksi terhadap pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah 

Peraturan ini diatur dalam pasal 45 kode disiplin ISC 2016, yakni termasuk 

sanksi larangan bermain secara otomatis, setiap penerima kartu merah 

langsung harus diberikan: 

1) 1 kali larangan bertanding untuk pemain yang menghalangi tim lawan 

berkesempatan untuk mencetak gol (melakukan tindakan dengan 

sengaja menyentuh bola dengan tangannya); 

2) Sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran 

serius dalam permainan; 

                                                             
       78 Ibid, Ps. 44. 
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3) Sekurang-kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran 

melakukan penyerangan, penghinaan, atau menyakiti hati orang lain 

dengan kata-kata kasar dan atau gerakan tubuh lainnya sekurang-

kurangnya 1 kali larangan bertanding untuk pelanggaran tidak dapat 

menjaga sikap dan tingkah laku diri; 

4) Sekurang-kurangnya 2 kali larangan bertanding untuk pelanggaran 

tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, menendang); 

5) Sekurang-kurangnya 6 kali larangan bertanding untuk pelanggaran 

meludahi pihak lawan atau orang lain selain perangkat pertandingan. 

6) Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,- terhadap semua 

kasus.79 

d. Bertingkah laku buruk terhadap ofisial pertandingan 

Peraturan ini diatur dalam pasal 46 kode disiplin ISC 2016, yakni sanksi 

larangan bertanding secara otomatis, setiap individu yang menerima kartu 

merah langsung harus dihukum larangan pertandingan sebagai berikut: 

1) Sekurang-kurangnya 4 kali larangan bertanding sanksi larangan 

bermain untuk pelanggaran melakukan penyerangan, penghinaan, atau 

menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar dan atau gerakan 

tubuh lainnya terhadap perangkat pertandingan. 

                                                             
       79 Ibid, Ps. 45.  
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2) Sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 6 bulan untuk 

pelanggaran tingkah laku kasar (contoh: menyikut, memukul, 

menendang) terhadap perangkat pertandingan; 

3) Sekurang-kurangnya larangan bertanding selama 12 bulan karena 

meludahi perangkat pertandingan.80 

4) Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,- terhadap semua 

kasus.81 

e. Penghinaan atau hal-hal buruk 

Peraturan ini diatur dalam pasal 47 kode disiplin ISC 2016, yakni setiap 

orang: 

1) Yang menghina seseorang dengan cara apapun; 

2) Yang melanggar asas fair play; 

3) Yang bertingkah laku tidak sportif; 

4) Yang melakukan tindakan buruk dalam Pertandingan dengan cara 

apapun; melakukan pelanggaran. 

5) Sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- dan/atau larangan 

pertandingan sekurang-kurangnya 1 pertandingan.82 

6) Dalam hal individu yang dimaksud tidak dapat diketahui identitasnya, 

maka klub yang bersangkutan harus bertanggung jawab.83 

                                                             
       80 Ibid, Ps. 46. 

 81 Ibid, Ps. 46. 

 82 Ibid, Ps. 47. 

 83 Ibid. 
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7) Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya 

sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh 

badan yudisial, yaitu komisi disiplin.84 

f.   Keributan 

Peraturan ini diatur dalam pasal 48 kode disiplin ISC 2016, yakni: 

1) Keterlibatan dalam sebuah keributan merupakan pelanggaran.85 

2) Individu yang berusaha untuk mencegah keributan, melindungi pihak 

tertentu atau memisahkan pihak yang terlibat keributan tidak dianggap 

sebagai pihak yang terlibat dalam sebuah keributan. 

3) Sanksi bagi individu yaitu berupa larangan pertandingan sekurang-

kurangnya 6 pertandingan. 

4) Sanksi bagi klub denda sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000,-86 

5) Selain diatur dalam pasal 48 huruf a dan b, individu yang sengaja 

memasuki lapangan permainan pada saat terjadinya keributan terlepas 

dari tindakan yang salah merupakan pelanggaran. 

6) Sanksi larangan pertandingan sekurang-kurangnya 2 pertandingan.87 

                                                             
       84 Ibid. 

    85 Ibid, Ps. 48. 

    86 Ibid. 

    87 Ibid. 
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7) Dalam hal pelanggaran lebih berat yang dilakukan, sanksi lainnya 

sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin ini dapat dijatuhkan oleh 

badan yudisial, yaitu komisi disiplin.88 

C. Tinjauan Umum Tentang Perwasitan dalam Permainan Sepak Bola 

1. Pengertian Wasit 

Wasit adalah ssepakbola dari awal hingga akhir pertandingan dengan 

berpegang pada peraturan permainan yang berlaku dengan jiwa dan sikap 

tegas, jujur, adil, dan tidak berpihak. Agar suatu pertandingan dapat  berjalan 

dengan lancar sesuai dengan  peraturan-peraturan yang berlaku berpedoman 

pada peraturan PSSI.89 

a. Jenjang atau Tingkatan Kewenangan Wasit 

Berikut adalah Jenjang atau Tingkatan Kewenangan Wasit Meliputi:  

1) Wasit C3 : tingkat Kabupaten/ Pengcab (Kompetisi antar Club 

Perserikatan). 

2) Wasit C2 : tingkat Daerah/ Pengprov (Porda/Porwil, Prapon).   

3) Wasit C1 : tingkat Nasional/ Kompetisi PSSI (PON/ Ligina).                     

4) Wasit FIFA : tingkat Internasional (Sea Games, Asia Games, 

Olimpiade, Kejuaraan Pra Piala Dunia, dsb).  

 

 

                                                             
 88 Ibid. 

       89 Mas Fuad. Perwasitan Dalam Sepak Bola, http://www.belajarkita.com/2016/10/perwasitan-

dalam-sepakbola.html, diakses tanggal 10 April 2017. 

http://www.belajarkita.com/2016/10/perwasitan-dalam-sepakbola.html
http://www.belajarkita.com/2016/10/perwasitan-dalam-sepakbola.html
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b. Perlengkapan yang Harus Dibawa oleh Wasit  

Berikut perlengkapan yang harus dibawa oleh wasit dalam bertugas yaitu 

adalah : 

1) Peluit 

 Memberi isyarat dengan bunyi misalnya: Memulai dan menghentikan 

permaianan, terjadi off-side, terjadi pelanggaran, tendangan sudut, dsb. 

2) Stop watch 

 Menentukan lamanya waktu permainan pada setiap babak dan waktu 

jeda. 

3) Kartu 

 Kartu kuning untuk pelanggaran ringan sampai sedang. Kartu merah  

untuk pelanggaran berat 

4) Baju Wasit 

 Baju wasit harus berbeda warna dengan baju pemain. 

5) Sepatu 

 Menggunakan sepatu bola yang bersol/ bergambir  

6) Buku catatan dan alat tulis 

 Untuk mencatat semua kejadian penting dalam suatu pertandingan. 

 Misalnya : Pencetak gol, pemain terkena kartu kuning/ kartu merah, 

pergantian pemain, waktu terjadinya gol.90 

 

 

                                                             
       90 Ibid. 
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c. Persyaratan Wasit  

Persyaratan Wasit Saat Bertugas : 

1) Mendapat tugas dari pihak PSSI  

2) Sehat jasmani dan rohani  

3) Bersertifikat sesuai dengan level pertandingan 

4) Menguasai peraturan permainan  

5) Mampu bekerjasama dengan asisten wasit  

2. Kondisi Wasit 

Seorang wasit sebelum memimpin jalanya pertandingan harus dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga seorang wasit harus tetap menjaga 

kebugaran jasmani dengan melakukan latihan secara konsisten sebagai 

persyaratan utama yang meliputi: daya tahan aerobik, kecepatan sprint, tidak 

buta warna. Oleh karena seorang wasit sepakbola dituntut mampu bergerak 

sepanjang pertandingan (joging, jalan, sprint secara berulang ulang). 

3. Menguasai Peraturan Permainan 

Seorang wasit sepakbola harus mampu berkonsentrasi  sepanjang 

pertandingan untuk mengamati, mengawasi semua kejadian di lapangan baik 

itu batas lapangan,perlengkapan lapangan, kondisi lapangan, kondisi pemain 

dengan tetap berpegang pada peraturan permainan dan memberi keputusan 

secara cermat dan tepat tanpa merugikan keduabelah pihak/ tim.91 

                                                             
       91 Ibid. 
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4. Asisten Wasit  

Seorang wasit dalam memimpin pertandingan dibantu oleh dua orang 

asisten wasit yang bertugas untuk membantu wasit utama dalam hal 

menentukan bola keluar lapangan, terjadinya lemparan ke dalam, tendangan 

sudut, pelanggaran yang terdekat, terjadinya off-side, terjadinya gol. 

5. Kerjasama Antara Wasit, Hakim Garis, dan Wasit Cadangan  

Dalam memimpin suatu pertandingan wasit dibantu oleh 2 orang hakim 

garis dan 1 wasit cadangan. Tugas dan kewenangan yang diberikan 

kepadanya dimulai setelah memasuki lapanganpermainan. Wasit dan hakim 

garis harus saling bekerjasama yang baik dalam menjalankan tugasnya, 

supaya pertandingan dapat berjalan dengan baik dan lancer. Berhasil atau 

tidaknya seorang wasit dalam memimpin tergantung dari kerjasama pengadil 

dilapangan tersebut.92 

a. Tugas Seorang Wasit 

1) Menegakkan dan menjalankan peraturan. 

2) Membuat putusan yang memihak pada tim yang membuat pelanggaran. 

3) Membuat catatan jalannya pertandingan. 

4) Memberikan tendangan bebas langsung atau tidak langsung. 

5) Memberikan hukuman tendangan (penalty kick). 

6) Memberikan teguran dan peringatan pada pemain yangmembuat 

pelanggaran. 

7) Menghentikan permainan untuk sementara atau seterusnya. 

                                                             
       92 Ibid. 
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8) Menentukan bola sesuai dengan syarat atau standar tidak. 

b. Tugas Hakim Garis 

1) Membantu tugas wasit dengan berpegang teguh pada peraturan-

peraturan yang berlaku. 

2) Memberi isyarat kepada wasit dalam hal-hal sebagai berikut: 

a) Menentukan arah bola (trow in, corner kick, goal kick) 

b) Menentukan seorang pemain off-side atau tidak. 

c. Tugas Wasit Cadangan 

1) Menggantikan wasit atau hakim garis apabila ada yang berhalangan. 

2) Mengurusi pergantian pemain. 

3) Memberi isyarat padawasit jika pertandingan sudah selesai. 

4) Mengatur official adan pemain pangganti. 

5) Menerima isyarat dari wasit tentang penghentian pertandingan. 

6) Memberikan pendapatnya bila diminta oleh wasit utama.93 

d. Posisi Wasit dan Hakim Garis 

Selama pertandingan berlangsung, wasit dan hakim garis dituntut 

untuk dapat memimpin pertandingan dan mengawasi semua pelanggaran 

yang terjadi serta kejadian-kejadian penting lainnya. Untuk itu, mereka 

perlu menempatkan diri pada posisi yang semestinya. Berikut ini posisi 

wasit berdasarkan kejadian penting selama permainan sepak bola.94 

                                                             
       93 Ibid. 

       94 Ibid. 
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6. Isyarat-isyarat Wasit dan Hakim Garis Sepak Bola  

Pierluigi Collina adalah salah satu wasit terkenal asal Italia. Ia telah 

memimpin pertandingan dari liga domestik maupun tingkat internasional, 

seperti Piala Dunia. Selama bertugas, ia sering membunyikan peluit yang 

dilanjutkan menggerakkan tangan sebagai tindak lanjutnya. Hal tersebut ia 

lakukan sebagai isyarat atas kejadian yang telah terjadi, baik berupa 

pelanggaran atau peristiwa sepak bola lainnya.95 

a.  Isyarat wasit 

Seorang wasit akan meniup peluit dan menggerakkan tangannya,    

 baik satu tangan atau dua tangan secara bersamaan, sebagai isyaratnya. 

1) Bunyi peluit 

Berdasarkan tujuan dan manfaatnya, bunyi peluit wasit dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu tiupan dua kali pendek yang diikuti panjang 

dan tiupan panjang satu kali.96  

2) Gerakan tangan   

Berikut ini isyarat-isyarat tangan yang diberikan wasit selama 

pertandingan: 

a) Di awal pertandingan mengangkat salah satu tangan ke arah hakim 

garis dan para pemain. Tujuannya agar mereka siap karena 

pertandingan akan dimulai. 

                                                             
       95 Ibid. 

       96 Ibid. 
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b) Mengangkat satu tangan, baik tangan kanan ataupun tangan kiri,

lurus ke atas. Artinya telah terjadi pelanggaran, sehingga

memperoleh hadiah berupa tendangan bebas tidak langsung.

c) Satu tangan menunjuk tempat tertentu, dan tangan satunya

menunjuk arah tertentu. Berarti menunjukkan tempat terjadinya

pelanggaran dan arah bola.

d) Salah satu tangan menunjuk titik tengah, yang artinya telah terjadi

gol yang sah.

e) Mengangkat kedua tangan sejajar di depan badan. Posisi telapak

tangan menghadap ke bawah. Selanjutnya, menyilangkan kedua

tangan di depan. Artinya tidak terjadi pelanggaran.

f) Menggantungkan kedua tangan sejajar di samping badan.Posisi

telapak tangan menghadap ke depan, kemudian membuat gerakan

seperti mendorong. Artinya meminta pemain untuk mundur ke

belakang.

g) Memegang kartu dan mengangkatnya ke atas. Artinya memberikan

sanksi atau hukuman berupa kartu (kartu kuning atau merah)

kepada pemain yang telah melakukan pelanggaran.97

b. Isyarat Hakim Garis

Hakim garis memberikan isyarat dengan mengangkat bendera, baik 

diangkat lurus ke atas atau diangkat ke depan sejajar bahu. Tujuannya 

adalah untuk memberitahu wasit supaya menghentikan permainan 

 97 Ibid. 
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sementara karena adanya pelanggaran, bola keluar lapangan, pemain 

dalam posisi offside, atau hal-hal lainnya. Berikut ini beberapa pedoman 

hakim garis dalam memberi isyarat.  

Mengangkat bendera ketika melihat adanya pelanggaran tetapi wasit 

tidak melihatnya. Setelah wasit meniup peluit untuk menghentikan 

pertandingan, hakim garis menunjuk tempat terjadinya pelanggaran dan 

tim yang berhak menguasai bola, dengan menggunakan bendera. 

Menunjuk ke arah gawang ketika bola keluar lapangan melewati garis 

gawang sehingga dihasilkan tendangan gawang. Menunjuk ke sudut 

lapangan yang menjadi area tendangan sudut, ketika terjadi corner kick. 

Mengangkat bendera dan menunjuk ke arah bola atau tim yang berhak 

melakukan lemparan ke dalam, jika bola keluar melewati garis samping 

lapangan.98 

98 Ibid. 


