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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak 

pidana hakikatnya, merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 

strafbaarfeit dalam bahasa belanda. kata strafbaarfeit kemudian di 

terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia.beberapa 

kata yang di gunakan untuk menterjemahkan kata strafbaarfeit oleh 

sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana.
7
 Setelah diketahui 

berbagai istilah yang dapat digunakan untuk menunjuk pada istilah 

strafbaarfeit atau tindak pidana berikut ini. akan dibahas tentang tindak 

pidana. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, 

masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai. 

Penjelasan ini sangat urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini 

akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi 

sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak.dengan demikian dapat 

diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat dsebut sebagai 

perbuatan/tindak pidana.
8
 

 

                                                           
7
 Sudarto, hukum pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975, hal 

31-32 dalam Tongat, 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan, UMM 

Pres, Malang, Hal, 91. 
8
 Ibid. hlm 94 
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Secara docktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua 

pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 

pandangan dualistis.
9
 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.  

2. Pandangan Monistis 

pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 

dari perbuatan.
10

 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,
11

 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: 

 

 

                                                           
9
  Sudarto, hukum pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975, hal 

31-32 dalam Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan, UMM 

Pres, Malang, Hal, 131. 
10

  Ibid 
          

11
  P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya bhakti, 

Bandung, 1997, hal 185. 
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1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negative (tidak berbuat) 

2) Diancam dengan pidana  

3) Melawan hukum  

4) Dilakukan dengan kesalahan  

5) Oleh morang 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 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.
12

 

2) J. Bauman  

Menurut J. Bauman
13

, perbuatan atau tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum 

dan dilakukan dengan kesalahan. 

 

                                                           
           

12
 Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 

Umm Pres, Malang, Hal 106. 
           

13
 Sudarto, Hukum Pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 

1975, hal 31-32 dalam Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 

pembaharuan, Umm Press, Malang, Hal, 106. 
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3) Wiryono Prodjodikoro 

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 

3. 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 

criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana 

hanya mencakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi 

menjadi unsure 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. 
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1) . Pompe 

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak 

lain adalah feit (tindakan) yang diancam pidana dalam 

ketentuan undang-undang.
14

 Menurut Pompe, dalam hukum 

positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat 

mutlak untuk adanya tindak pidana. 

2) . Moeljatno  

Menurut Moeljatno,
15

 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.  

b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 

merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 

(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 Mulyatno 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 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Ibid 
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dan bagaimana hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu 

dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan 

orange 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 :
16

 

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

berupa 

 

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 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. 

                                                           
16

 P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, Delik-delik Khusus kejahatan yang 

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

Materiil, Umm Press, Malang, Hal 4. 



20 
 

3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang 

oleh undang-undang. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa 

pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (minsdrijven) dan 

pelanggaran  (overtredigen) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :  

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan 

pelanggaran 

1. kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan 

itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. 

Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai 

bertentangan dengan keadilan. 

2. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 

didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena 

undang-undang menyebutkan sebagai delik.
17

 

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 

                                                           
17

 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar lampung. Hal 86 
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sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian 

sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan 

sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
18

 

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 telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila 

akibat yang dilarang itu telah terjadi.
19

 

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.
20

 

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.
21

 

3) Delik comisionis per omissionis comissa 

                                                           
18

 Ibid.  
19

 Ibid. hal 119 
20

 Ibid hal 120 
21

 Ibid. hal 121 
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Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara 

tidak berbuat.
22

 

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 hany 

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.
23

 

                                                           
22

 Ibid.  
23

 Ibid.  
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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. 

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 dapat 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) 
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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.
24

 

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk 

pokok ) dan tindak pidana yang dikualifikasi. 

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.
25

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Tindak Pidana 

1. Kemampuan Bertanggung Jawab 

Untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat 

bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang 

dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. 

Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan 

mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya 

kemampuan bertanggung 

jawab itu? 

                                                           
24

 Ibid Hal. 123 
25

 Ibid  
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Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan 

bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang 

siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang 

terganggu karena penyakit tidak dipidana”. 

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung 

jawab harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 

yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
26

 

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor 

perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai 

konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan 

kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, 

dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut 

harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.
27

 

 

                                                           
26

 Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hal 165. 
27

 Ibid. 
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2. Kesengajaan  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) 

Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan 

oleh undang-undang”. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri 

Kehakiman sewaktu pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang 

menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), 

dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan 

suatu kejahatan tertentu”.
28

 

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, 

kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will 

(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat 

yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, 

yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.
29

 

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk 

mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai 

contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A 

adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. 

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak 

mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat 

menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. 

Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu 

                                                           
28

 Moeljatno, 2008, “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta Penerbit :Rineka Cipta Hal 185 
29

 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 171-176; Sudarto, Op. Cit., hlm. 102-105; A. Zainal Abidin 

Farid, Op. Cit., hlm. 282-285; lihat juga Leden Marpaung, op. Cit., hlm. 12-13.   
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tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan 

yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu 

telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau 

dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia 

berbuat. 

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori 

pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:
30

 

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab 

untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai 

pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui 

seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak 

merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif 

(alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. 

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang 

dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan 

itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; 

(2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam 

batin terdakwa.  

 

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap 

teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. 

Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal 

ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-

unsur perbuatan yang dilakukannya saja. tidak ada hubungan kausal antara 

motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah 

terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik 

kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang 

menyertainya. Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk 

                                                           
  

30
 Moeljatno, OpCit., hlm. 172-173 
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kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu 

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan 

,kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis ).
31

 

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam 

praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam 

praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim 

menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, 

tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, 

praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena 

hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. 

3. Kealpaan  

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud 

melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan 

larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. 

jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga 

tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal 

menimbulkan keadaan yang dilarang. Mengenai kealpaan itu, Moeljatno 

mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak 

pembentuk WvS sebagai berikut:
32

  

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa 

kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan 

diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin 

sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai 
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orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, 

sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak 

berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan 

keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. 

dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang 

dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu 

ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia 

kurang mengindahkan larangan itu. 

 

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa 

kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, 

dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan 

pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang 

menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan 

sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal 

menimbulkan keadaan yang dilarang.
33

 

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan 

kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-

penduga sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan 

penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
34

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Ibid. 
34

 Ibid.hal 201. 



30 
 

D. Tinjauan Umum Tentang Asal-usul Kerapan Sapi  

1. Pengertian Kerapan Sapi 

  Kerapan Sapi terdapat dua versi mengenai asal-usul Kerapan Sapi 

.Versi pertama mengatakan bahwa istilah Kerapan Sapi berasal dari kata 

“kerap” atau “kirap”,yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama – 

sama . versi lain menyebutkan bahwa kata Kerapan berasal dar bahasa arab 

, “kirabah”, yang berarti persahabatan. 

  Kerapan Sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan 

pacuan sapi di pulau Madura. Pada perlombaan tersebut sepasang sapi yang 

menarik semacam kereta dari kayu yang disebut “Kaleles”,tempat joki 

berdiri dan mengendalikan pasangan sapi,dipacu dalam lomba melawan 

pasangan sapi lain. Di Madura , Kerapan Sapi merupakan tradsi yang 

berangkat dari ungkapan syukur para petani setelah panen raya. Pesta 

syukur tersebut berkembang dari masa ke masa hingga akhirnya menjadi 

ajang lomba yang didukung oleh seluruh masyarakat dan segala unsur 

pemerintahan. Kini, kerapan sapi menjadi pesta rakyat  

  Dalam Kerapan Sapi, sepasang sapi jantan yang diadukecepatan 

larinya dikendalikan oleh “Tokang tongko” (joki), dengan peralatan yang 

disebut “kaleles”. Sebelum memasuki arena pacu ,sepasang sapi jantan 

yang sudah dipasangi pangonong dan kaleles diarak kelling arena agar otot-

ototnya lemas . kesempatan tersebut juga digunakan untuk memamerkan 

pakaian dan hiasan sapi yang akan dilombakan .setelah defile 
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selesai,pakaian dan semua hiasan sapi dibukak ,hanya hiasan yang tidak 

mengganggu gerak sapi saja yang dibiarkan.
35

 

  Pada saat diarak, terdapat iring-iringan yang menyertai defile 

tersebut. Iring-iringan berupa pertunjukan “saronen”, dan kelompok “joget-

jogetan”. Saronen berfungsi untuk mengiringi gending –gending 

penyemangat dan penyemarak Kerapan . 

  Pelaksanaan Kerapan Sapi melibatkan banyak pihak,diantaranya 

adalah :  

1.  Pemilik sapi pacuan  

2. “Tokang tongko” adalah: Orang yang bertugas mengendalikan sapi 

pacuan di atas kaleles  

3. “Tokang tambeng” adalah: Orang yang menahan tali kekang sebelum di 

lepas 

4. “Tokang getthak” adalah: Orang yang menggertak sapi agar pada saat 

diberi aba- aba dapat melesat dengan cepat  

5. “Tokang tonja”  adalah:  Orang yang bertugas menarik dan menuntun  

sapi  

6. “Tokang gubra” adalah: Rombongan yang bersorak-sorak untuk 

memberika  semngat sapi pancuan .
36
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1. Jenis – Jenis Kerapan Sapi  

Kerapan Sapi yang menjadi Khas Madura mempunyai beberapa jenis,yaitu : 

1) Kerap kene’ 

 Peserta Kerapan kene’ (Karapan kecil ) adalah sapi yang berasal 

dari satu kecamatan atau kewedanaan saja . Dalam kategori ini jarak 

ditempuh hanya 100 meter saja dan diikuti oleh Sapi-sapi yang belum 

terlatih. Penilaiannya didasarkan pada kecepatan berlari dan lurus 

tidaknya sapi ketika sapi berlari. Sapi- sapi yang keluar sebagai 

pemenang dalam kerap kene’berhak mengkuti kerapan yang tingkatnya 

lebih tinggi, yaitu kerap rajha. 

2) Kerap rajha  

 Kerapan rajha (kerapan besar) adalah disebut juga kerap negara 

pada umumnya diadakan di ibukota kabupaten, dilaksanakan pada hari 

Minggu. Panjang lintasan balapnya 120 meter dan Pesertanya adalah para 

juara kerap kene’. 

3) Kerap Onjhangan  

 Kerap Onjhangan (Kerapan undangan) adalah pacuan khusus yang 

para pesertanya sengaja diundang oleh kabupaten atau panitia yang 

menyelenggarakannya. Kerapan ini biasannya diadakan untuk 

memperingati hari-hari besar tertentu. 

4) Kerap Karesidenen  

 Kerapan Karesidenen merupakan kerapan besar yang diikuti oleh 

para juara kerap dari empat kabupaten di Madura. Kerap karesdenan 
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diadakan di kota Pamekasan pada hari Minggu, dan merupakan acara 

puncak untuk mengakhiri musim kerapan. Kerapan sapi ini juga dikenal 

dengan nama kerapan Gubeng,yang diselenggarakan untuk merebutkan 

piala Presiden RI. 

5) Kerap jhar-ajharan (kerapan latihan)    

 Kerap jhar-ajharan adalah Kerapan yang dilakukan hanya untuk 

melatih sapi-sapi pancuan sebelum diturunkan kedalam perlombaan yang 

sebenarnya.
37

 

3.  Istilah  Alat  “Rekeng”   dalam Kerapan Sapi . 

Istilah “Rekeng” adalah “Rekeng” merupakan dari bahasa Madura 

yaitu  sebagai alat pemukul pantat sapi yang terdapat semacam duri atau 

paku kecil di setiap sisinya serta dapat mengejutkan sapi untuk  berlari 

kencang sampai ke finis dalam kegiatan perlombaan Kerapan Sapi, hal 

tersebut adalah merupakan dari bagian perubahan dalam tradisi Kerapan 

Sapi yang bergeser kepada tindakan kekerasan, dimana ini diakibatkan oleh 

tujuan yang sudah bergeser pula, adapun sarana yang digunakan sekarang 

ini adalah Paku, Balsem, Cabe, Jahe, dll. Dari sarana dan tujuan inilah 

menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yaitu pada sarananya, dimana 

hal ini disebabkan karena tujuan dari diadakannya karapan sapi yang Pada 

awalnya Kerapan Sapi dilaksanakan sebagai pelaksanaan pesta panen yang 

melimpah,dengan diprakarsai oleh seorang Pangeran Katondur. Masa 

tersebut pelaksanaan Kerapan Sapi menggunakan “Pakkopak”,dari bambu, 
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sementara “pakkopak”, menggunakan karet,sehingga tidak melukai.namun 

dengan berjalannya waktu mengalami perubahan sehingga perubahan 

tersebut menimbulkan kekerasan dalam Kegiatan Kerapan Sapi .
38

 

E. Tindak Pidana Kekerasan Hewan Kerapan Sapi di Tinjau Dari Sudut 

Hukum  

1) Kerapan Sapi di tinjau dari sudut KUHP  

Kerapan Sapi yang menjadi bagian budaya orang Madura yang 

termasuk kategori tindak pidana dalam hukum positif yang berlaku yang 

telah diatur dalam kuhp (kitab undang undang hukum pidana) 

sebagaimana budaya kerapan sapi merupakan menyimpang dari hukum 

positif bahwa di tinjau dari  Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (“KUHP”) mengenal dua macam tindak pidana tentang hal ini 

yaitu: 

 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan 

1.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kesehatannya; 
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2.    barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui 

batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda 

paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.” 

Pasal 302 KUHP menganal dua macam tindak pidana tentang hal : 

 a). penganiyaan ringan atas hewan yang diancam dengan maksimum 

hukuman penjara tiga bulan atau denda empat ribu ilma ratus 

rupiah,dan yang dirumuskan dengan dua macam : 

ke-1 : tidak dengan tujuan yang patut atau dengan melampui batas 

yang pantas untuk mencapai tujuan yang patut itu,dengan sengaja 

menyakiti atau melukai hewan atau merusak kesehatan hewan 

ke-2: secara yang sama,dengan sengaja tidak memberi kehidupan 

yang perlu kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian 
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kepunyaannya dan ada di dalam penjagaannya atau yang lurus 

dipeliharaannya.  

b). penganiyaan hewan yang diancam dengan maksimum hukuman   

penjara tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus  rupiah, dan yang 

dirumuskan seperti penganiyaan ringan atas hewan tersebut diatas 

,tetapi yang berakibat hewan itu menjadi sakit selama lebih dari satu 

minggu atau cacat atau mendapat luka lainnya yang berat atau menjadi 

mati. 
39

 

2). Tinjauan Peraturan Instruksi Gubenur nomor 1 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan. 

Sanksi bagi pelaku yang menggunakan “Rekeng” terhadap 

perlombaan kerapan sapi yang merupakan unsur unsur kekerasan yang 

dikenakan sanksi oleh hukum/negara sebagaimana ketentuan pasal tersebut 

diatas ,dapat ditegakan oleh para penegakkan hukum sesuai dengan hukum 

yang berlaku serta dikuatkan  surat intrusi gubenur Instruksi Gubernur 

Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 kepada intansi intansi yang terkait Dalam 

hal penyelenggaraan karapan sapi, antara lain: 

a. Tidak ada kekerasan/penyiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali secara 

alami. 
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b. Untuk pemakaian Balsem, Jahe diperkenankan dengan catatan tidak 

ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi. 

c.  Pemakaian alat pemacu untuk joki hanya diperkenankan menggunakan 

pak-kopak (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya. 

d. Penggunaan pecut dan alat pemukul lainya di garis start tidak 

diperkenankan.
40

 

3). Kerapan Sapi Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan 

Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia. 

Pengertian hewan peliharaan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan 

Hewan Pasal 1 (4) adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau 

seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. artinya 

adalah manusia selaku pemilik atau pengelola hewan pada hakekatnya 

bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan hewan tersebut. Manusia 

selaku pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan 

hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan 

fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu 

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap 

                                                           
40

 Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1 /Inst/2012 Tentang Pelaksanaan Kerapan 

Sapi Tanpa Kekerasan hal 2 



38 
 

orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ada 

lima azas kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan manusia selaku 

pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan tersebut telah 

memenuhi syarat untuk dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera 

hidupnya, yaitu : 

a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi) 

b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman. 

c. Bebas dari rasa takut dan tertekan. 

d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit. 

e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.
41

 

Maraknya kekerasan terhadap hewan pada umumnya disebabkan 

karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana 

memperlakukan hewan dengan baik. Penganiayaan terhadap hewan dibagi 

menjadi dua bentuk yaitu : Bentuk fisik ataupun psikis hewan. Bentuk 

kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain: 

a) Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut. 

b) Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan. 

c) Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, 

atau penyakit dalam. 

d) Selalu mengikat hewan tersebut. 

e) Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari 

hujan    dan panas. 
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Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain: 

a) Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif 

b) Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan 

c) Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa 

bersosialisasi. 

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia 

adalah: hewan itu bisa menderita,cacat seumur hidup dan bisa juga 

menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai 

tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Pada dasarnya penganiayaan terhadap 

hewansekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah 

melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan  tidak 

segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja melegalkan 

penyiksaan hewan di Indonesia karena dampak ketika tidak ditegakkan 

oleh aparat kepolisian sebagaimana contoh kerapan sapi maka hewan 

hewan yang lain akan juga berdampak yang diakibatkan ulah manusia 

untuk dijadikan ajang perlombaan dengan kekerasan.
42

 

Tinjauan yuridis bagi pelaku kekerasan terhadap hewan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan di antara Pasal66 danPasal 67disisipkan 1 (satu)pasal 

yakni Pasal66A sehingga berbunyi sebagai berikut:  
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(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan / atau menyalahgunakan Hewan 

yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.  

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1)wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. 

Mengenai Sanksi Pidananya Dalam Pasal Tersebut Diatur Dalam 

Pasal 91 B Sebagi Berikut :  

(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan 

sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktifsebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda 

paling sedikit Rp1.000.000,00 (satujutarupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).
43
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