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BAB II  

KERANGKA TEORI 

A. Kerangka Teoritik 

2.1 Diversi 

Santi, dalam bukunya mendefinisikan diversi
17

 adalah proses yang 

telah diakui secara..internasional sebagai suatu cara terbaik dan paling 

efektif dalam..menangani anak yang..berhadapan dengan hukum. 

Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan 

beragam, namun kebanyakan lebih..menekankan pada..penahanan dan 

penghukuman, tanpa peduli..betapa ringannya pelanggaran tersebut atau 

betapa mudanya usia anak tersebut.  

Diversi adalah..suatu pengalihan penanganan kasus-kasus anak 

yang diduga telah..melakukan tindak pidana dari proses..formal dengan 

atau tanpa..syarat, sedangkan keadilan..restorative itu sendiri adalah 

proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

bersama-sama..memecahkan..masalah dan cara bagaimana menangani 

akibatnya..dimasa..yang akan datang.  

Menurut Ruben Achmad dalam bukunya menjelaskan tentang..tujuan 

upaya diversi adalah sebagai berikut
18

:  

a. Menghindarkan anak dari penahanan; 

b. Menghindari cap atau.label anak sebagai penjahat; 

                                                             
17 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, 1998, Yogyakarta : Liberty, hlm 1 
18 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota 

Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, 2005, Januari, hal. 24. 
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c. Mencegah..pengulangan tindak pidana yang yang dilakukan oleh 

anak; 

d. Agar anak dapat..bertanggung jawab atas perbuatannya; 

e. Untuk melakukan..intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban 

dan anak tanpa..harus melalui proses formal; 

f. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan; 

g. Menjauhkan..anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 

peradilan.  

Program diversi..dapat menjadi..bentuk keadilan restoratif jika
19

 :  

a. mendorong anak..untuk..bertanggung jawab atas perbuatannya; 

b. memberikan..kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang 

dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 

c. Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses; 

d. Memberikan..kesempatan untuk anak untuk dapat mempertahankan 

hubungan.dengan keluarga; 

e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam 

masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.  

2.1.1 Pilihan Diversi 

Dalam jurnal Ani Purwanti dan Arief Saiful Anwar dijelaskan 

bahwa singkatnya diversi…dapat…disimpulkan…sebagai cara 

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa 

                                                             
19

 Ruben Achmad, Ibid, Hlm. 24 
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menjalani proses peradilan yang formal. Tetapi..tetap sama 

seperti prosedur formal, diversi juga memiliki..berbagai pilihan. 

Apabila kasus ditangani tanpa proses pengadilan, maka ada 3 

(tiga) hal yang dapat dilakukan: peringatan, diversi informal, dan 

diversi formal : 
20

 

a. Peringatan 

Peringatan..akan..diberikan oleh polisi yang 

berwenang untuk pelanggaran yang ringan, yang seringnya 

dapat diselesaikan..oleh polisi yang datang. Sebagai bagian 

dari..peringatan, sipelaku akan meminta maaf pada korban 

(kalau kejadian ini menimbulkan korban). Polisi bertugas 

mencatat.detil kejadian dan mencatatkannya..pada arsip di 

kantor polisi. 

b. Diversi Informal 

Diversi..ini dapat mencakup pelanggaran ringan 

dimana dirasakan..kurang pantas untuk sekedar 

memberikan peringatan kepada mereka yang membutuhkan 

sebuah rencana..intervensi yang komprehensif. Korban 

harus diajak..berbicara (dapat dilakukan melalui telepon) 

untuk memastikan..pandangan mereka tentang diversi 

informal dan apa..yang mereka inginkan di dalam rencana 

                                                             
20 Ani Purwanti dan Arief Syahrul Alam, Diversi Sebagai Wujud Pemidanaan dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, dalam Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 2, 

Desember 2015, Hlm. 185 
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tersebut. .Sikap..anak dan orangtuanya akan sangat 

mempengaruhi korban dalam melakukan pendekatan 

terhadap perbuatan anak. Sebagian..besar korban akan 

mendukung diversi informal..yang sesuai dengan keadaan 

saat itu. ..Diversi..informal harus berdampak positif kepada 

korban, anak, .keluarganya, dan kalau mungkin kepada 

masyarakat sekitar, harus..dipastikan..bahwa anak yang 

bersangkutan cocok untuk diberi diversi..informal, 

sehingga anda harus berbicara kepada..anak dan 

orangtuanya untuk..mengetahui sikap mereka tentang 

rencana diversi informal.
21

 

c. Diversi Formal  

Situasi yang tidak dapat diselesaikan secara diversi 

informal  tetapi juga tidak memerlukan intervensi 

pengadilan. Beberapa. korban merasa perlu mengatakan 

kepada anak betapa dendam dan terlukanya mereka,atau 

mereka ingin mendengarkan..secara langsung dari anak, 

tentang alasan kenapa..mereka melakukan itu. Karena 

permasalahan juga dapat..muncul dari dalam keluarga anak, 

ada baiknya jika ada..anggota keluarga lainnya (tidak hanya 

dari lingkup orangtua) yang.hadir untuk ikut mendiskusikan 

                                                             
21

 Ani Purwanti dan Arief Syaiful Alam, Ibid, hlm. 185 
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dan menyusun rencana.diversi yang baik untuk para pihak 

yang terkena dampak.perbuatan tersebut.
22

  

Terminologi..Restorative Justice digunakan secara 

internasional untuk..menyebut proses diversi secara formal 

dimana korban dan pelaku..bertatap muka. Khusus kasus 

anak yang berhadapan..dengan..hukum, Restorative Justice 

juga dikenal dengan sebutan lain,  

 Musyawarah..Kelompok Keluarga (Family Group 

Conference); 

 Musyawarah..Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice Conference),atau 

 Musyawarah Masyarakat (Community 

Conferencing).  

Dalam bukunya Liebmann secara. sederhana 

mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum 

memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan 

korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, 

dan untuk mencegah. pelanggaran atau tindakan kejahatan 

lebih lanjut.”
23

 

Liebmann juga. memberikan rumusan prinsip dasar 

dari restorative justice sebagai berikut: 

                                                             
22 Ani Purwanti dan Arief Syaiful Alam, Ibid, hlm. 185 
23 Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica 

Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25. Dalam Jurnal Al-Adalah Vol. XIII Nomor 1 Tahun 2016 
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a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.; 

b) Pelaku pelanggaran. bertanggung jawab atas apa yang 

mereka lakukan; 

c) Dialog antara. korban dengan pelaku untuk. mencapai 

pemahaman; 

d) Ada upaya untuk meletakkan. secara benar kerugian. yang 

ditimbulkan; 

e) Pelaku pelanggar. harus sadar tentang bagaimana cara 

menghindari kejahatan. di masa depan; 

f) Masyarakat turut. membantu dalam mengintegrasikan. dua 

belah pihak, baik korban maupun pelaku.
24

 

Istilah Conference sering digunakan untuk menyebut 

Restorative Justice. .Pelaksanaan Diversi formal memerlukan 

korban, anak, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan 

untuk..saling bertemu dibantu fasilitator. Lebih baik 

apabila..fasilitator bukan Polisi karena Polisilah yang 

telah..menangkap anak karena perbuatan pelanggaran 

hukumnya. Diversi dapat dilakukan di setiap tingkat 

pemeriksaan./….(penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 

persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim). Namun, 

dalam.ketentuan hukum di Indonesia saat ini, diversi hanya 

dimungkinkan pada tingkat penyidikan. Itu berarti 

                                                             
24

 Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, h. 26 
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hanya.merupakan kewenangan polisi sebagai penyidik. 

Sementara.di lembaga lain seperti kejaksaan, pengadilan 

maupun.lembaga pemasyarakatan, belum ada peraturan 

mengenai.diversi.  

Pada intinya, diversi hanya dapat digunakan terhadap 

anak..yang mengakui kesalahannya. Tapi pengakuan tersebut 

tidak boleh..muncul karena pemaksaan dari pihak manapun. 

Penghukuman..tidak dapat menjadi bagian dari diversi.  

2.1.2 Kerangka Pemikiran Diversi 

Diversi..ada intinya adalah pencegahan, karena pencegahan 

bersangnkutan dengan pihak yang belum..menjadi sasaran 

pengendalian..dari badan-badan yang berada dalam tatanan 

peradilan..pidana atau tatanan Koreksi. Diversi..berbeda 

dengan prevensi, karena..belakangan ini (prevensi) .menunjuk 

kepada usaha untuk menghindari atau mencegah..terjadinya 

perilaku yang..melanggar undang-undang, sedangkan diversi 

berhubungan..dengan usaha-usaha dimana perbuatan yang 

dilarang oleh..undang-undang telah terjadi.  

Kerangka berpikir..adalah suatu pemahaman yang dapat 

melandasi pemahaman..yang lainnya, sebuah pemahaman yang 

mendasar dan menjadi..pondasi bagi pemikiran selanjutnya. 

Sama halnya dengan..penelitian ini juga memerlukan kerangka 
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berpikir tentang..pemahaman diversi yang menjadi landasan 

pelaksanaannya..pada tingkat penyidikan dalam upaya 

perlindungan anak..yang melakukan tindak pidana serta yang 

menjadi hambatan..dalam pelaksanaan diversi tersebut.  

Berikut gambar proses..pelaksanaan diversi 

pada..tingkat penyidikan : 
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perkembangan..anak pada masa..depannya. Selain itu..diversi 

bertujuan..untuk memberikan..kesempatan yang lebih luas 

terhadap anak untuk dididik..atau dibina langsung..oleh orang 

tuanya atau..lembaga-lembaga kemasyarakatan..atau negara.  

2.2 Penyidikan dan Penyelidikan 

2.2.1 Dasar Penyidikan dan Penyelidikan 

Gambar Alur Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
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Dalam proses perkuliahan penulis memperoleh materi, proses 

dalam penyelesaian perkara pidana dibagi menjadi 7 (tujuh), yakni
25

 : 

1. Pemanggilan; 

2. Pemeriksaan; 

3. Penangkapan; 

4. Penahanan; 

5. Penggeledahan; 

6. Penyitaan; 

7. Penyerahan Berkas, Tersangka, dan Barang Bukti kepada pihak 

Kejaksaan. 

2.2.2 Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan 

2.2.2.1 Penyelidikan 

Penyelidikan dikenal dalam…Undang-undang No. 

11/PNPS/1963 tentang...Pemberantasan Kegiatan Subversi, 

namun tidak dijelaskan tentang..artinya. Definisi mengenai 

penyelidikan terdapat..dalam  Undang-undang No. 8 Tahun 

1981 tentang..Undang-undang..Hukum Acara Pidana,  

Pasal (5) .: Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik..untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa..yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya..dilakukan 

                                                             
25

 Materi Perkuliahan Hukum Acara Pidana FH UMM 2016, Dosen Drs.M. Amin S.H.M.H. 
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penyidikan menurut..cara yang diatur dalam..undang-undang 

ini.  

Dalam buku Muladi menjelaskan bahwa, 

penyelidikan..adalah..serangkaian proses pada penegakan 

hukum pidana yang dimulai dari..proses penyidikan oleh Polri 

yang berwenang..sebagai..bagian..dari kebijakan aplikatif 

hukum..pidana. (politik kriminal). Salah..satu sarana politik 

kriminal adalah..sarana penal..atau..penegakan..hukum pidana 

yang..termuat dalam..sistem peradilan pidana. Sistem.peradilan 

pidana merupakan..jaringan. (network) .peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik 

hukum pidana..materiil, hukum pidana..formil..maupun 

pelaksanaan pidana. Namun lembaga ini..harus dilihat dalam 

kerangka atau konteks sosial.
26

 

 Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk sebuah 

kepentingan dan kepastian hukum saja akan membawa kearah 

ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan 

sebagai precise justice, maka ukuran yang bersifat materiil, 

yang nyata-nyata dilandasi oleh asas keadilan yang bersifat 

                                                             
26

 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4 



35 
 

umum harus benar-benar..diperhatikan dalam penegakan 

hukum.
27

 

Menurut Pasal..4 KUHAP
28

 yang dapat dijadikan 

penyelidik adalah setiap..pejabat polisi negara Republik 

Indonesia. Berbeda dengan penyidik, yang dapat..menjadi 

penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai 

negeri sipil juga diberi wewenang khusus..oleh undang-

undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang Penyelidikan 

dan Pasal..5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang Tugas 

dan..Wewenang Penyelidik adalah:  

1. Apabila..dilihat dari tugas dan..wewenang penyelidik 

berdasarkan hukum..dapat berupa; 

1) Menerima laporan atau pengaduan; 

2) Mencari keterangan dan alat bukti; 

3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;  

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang 

bertanggungjawab.  

2. Kewenangan..penyelidik atas perintah..penyidik:  

1) Penangkapan, larangan….meninggalkan tempat, 

penggeledahan dan penyitaan; 

                                                             
27 Soehardi, 1993, Hukum Acara Pidana, Surabaya: Appolo. 
28 Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana pasal 4 dan 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) mengenai Tugas dan Wewenang Penyelidik. 
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2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 

3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

4) Membawa…dan menghadapkan seseorang pada 

penyidik. 

2.2.2.2 Peyidikan 

Andi Hamzah..dalam bukunya Hukum Acara Pidana 

Indonesia menyebutkan..bahwa dalam..bahasa Belanda 

penyidikan sama dengan..opsporing. Menurut..De..Pinto, 

menyidik (opsporing) .berarti suatu pemeriksaan..permulaan 

oleh pejabat..berwenang yang..ditunjuk oleh..Undang-Undang 

setelah mereka..mencari fakta, bahwa..ada terjadi suatu 

pelanggaran.
29

 Tugas penyidikan..yang dilakukan oleh penyidik 

Polri adalah..merupakan penyidik tunggal..bagi tindak pidana 

umum, tugasnya..ialah sebagai penyidik..sangat sulit dan 

membutuhkan..tanggung jawab..yang besar, karena penyidikan 

.tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian..perkara pidana 

yang artinya..akan berpengaruh bagi tahap..proses pradilan 

selanjutnya.
30

 

Tugas penyidik..adalah melaksanakan penyelidikan, yakni 

serangkaian tindakan..penyidik dalam hal dan menurut cara 

                                                             
29 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118. 
30 Yasmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 

79. 
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yang diatur dalam Undang-Undang Hukum..Acara Pidana, 

untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dimana dengan 

bukti tersebut..membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna..menemukan tersangkanya.
31

 

Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan sebagai tanda 

mulainya penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu 

melakukan tindakan hukum terhadap orang, maupun benda 

ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana 

yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan 

menurut Anomomius dalam bukunya KUHP dan KUHAP, 

antara lain:
32

 

1. Penangkapan  

Penangkapan..dilakukan guna untuk memperlancar 

proses pelaksanaan..penyidikan tindak pidana, maka perlu 

dilakukan penangkapan..terhadap seseorang yang di duga 

melakukan tindak..pidana berdasarkan bukti permulaan 

yang cukup. Dasar..dikeluarkannya Surat Perintah 

Penangkapan..tersebut adalah:  

1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, 

Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 

KUHAP; 

                                                             
31 Yasmil Anwar dan Adang, Ibid 
32

 Anonimous, KUHAP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243. 
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2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia.  

Setelah penangkapan dilakukan, segera untuk dilakukan 

pemeriksaan..untuk mengetahui perlu..diadakannya suatu 

penahanan terhadap tersangka atau..tidak, karena jangka 

waktu penangkapan yang diatur..dalam undang-undang 

iaah 1 x 24 jam, setelah..penangkapan dilakukan maka 

wajib memberikan salinan..surat perintah penangkapan 

terhadap tersangka dan..keluarganya, selanjutnya penyidik 

wajib membuat berita..acara penangkapan yang berisi 

pelaksanaan. .penangkapan yang ditandatangani oleh 

tersangka dan..penyidik yang melakukan penangkapan. 

2. Penahanan 

Untuk kepentingan..penyidikan, penyidik atau 

penyidik..pembantu atas perintah./yang berwenang untuk 

melakukan..penahanan atas dasar bukti permulaan yang 

cukup bahwa tersangka..diduga keras melakukan tindak 

pidana yang dimaksud..dan dapat dikenakan penahanan. 

Penahanan..dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

tersangka…dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak 

dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi 

tindak pidana yang..telah dilakukannya.  
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Dasar dikeluarkannya…surat perintah penahanan 

tersebut adalah: 

1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, 

Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP; 

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. 

3. Pemeriksaan  

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan atau..kejelasan tersangka dan atau saksi dan 

atau barang..bukti maupun tentang unsur-unsur tindak 

pidana yang telah terjadi, sehingga..kedudukan dan peranan 

seseorang maupun Pemeriksaan (BAP). 

4. Penggeledahan  

Pertimbangan penggeledahan..dan pembuatan surat 

perintah penggeledahan..adalah laporan polisi, hasil dari 

pemeriksaan tersangka, .saksi-saksi dan laporan hasil 

penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah 

penyidik..atau penyidik pembantu. Yang berwenang untuk 

mengeluarkan..surat perintah penggeledahan..adalah kepala 

kesatuan atau pejabat..yang ditunjuk selaku penyidik atau 

penyidik pembantu. Sasaran penggeledahan..yakni rumah 

dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan.  
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Penggeledahan rumah..dilakukan dengan surat 

perintah penggeledahan..setelah mendapat surat..izin dari 

Ketua Pengadilan Negeri..setempat kecuali dalam keadaan 

yang sangat..perlu dan mendesak tidak memerlukan izin 

terlebih dahulu dari..Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal 

ini tertangkap tangan, .maka penggeledahan dilakukan 

tanpa surat perintah..penggeledahan maupun..surat izin dari 

Ketua Pengadilan Negeri..setempat. Adapun dasar 

penggeledahan sebagai berikut: 

1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat 

(1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, 

Pasal 127 KUHAP; 

2) Permintaan dari penyidik; 

3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan 

Negeri. 

5. Penyitaan  

Perkembangan..penyitaan dan pembuatan surat 

perintah penyitaan adalah..laporan polisi, hasil 

pemeriksaan, laporan hasil..penyelidikan yang dibuat oleh 

petugas atas perintah..penyidik atau penyidik pembantu dan 

hasil penggeledahan. Yang memiliki wewenang 

mengeluarkan..surat perintah penyitaan adalah Kepala 

Kesatuan atau pejabat..yang ditunjuk selaku penyidik / 
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penyidik pembantu. Penyitaan sendiri..dilakukan dengan 

surat perintah penyitaan..setelah mendapat izin dan izin 

khusus dari Ketua..Pengadilan Negeri setempat. Benda-

benda yang..dapat disita antara lain: 

1) Benda atau tagihan..tersangka bila seluruh atau 

sebagian diduga..di peroleh dari tindak pidana atau 

sebagai hasil..dari tindak pidana; 

2) Benda yang..diduga digunakan secara langsung untuk 

melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

3) Benda yang diduga digunakan untuk menghalang-

halangi penyidikan suatu tindak pidana.  

Adapun dasar..penyitaan adalah sebagai berikut: 

1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf 

d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, 

Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP; 

2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia. 

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka 

penyidik wajib segera..menyerahkan berkas perkara tersebut 

kepada jaksa..penuntut umum yang merupakan penyerahan pada 

tahap pertama..yaitu hanya berkas perkaranya saja (Pasal 8 ayat 
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(3) sub a dan..Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Jika dalam empat 

belas hari jaksa..penuntut umum tidak mengembalikan hasil 

penyidikan atau..apabila sebelum waktu tersebut..berakhir telah 

ada pemberitahuan. (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) 

KUHAP dalam..waktu tujuh hari penuntut umum wajib 

memberitahukan..kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu 

telah lengkap..atau belum lengkap) tentang..hal itu dari penuntut 

umum kepada penyidik, maka penyidikan..dianggap telah 

selesai atau P-21 (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Tetapi apabila 

penuntut umum setelah menerima hasil..penyidikan tersebut 

masih kurang lengkap. Penuntut umum..segera mengembalikan 

berkas perkara itu kepada penyidik..disertai petunjuk untuk 

dilengkapi dan penyidik wajib segera..melakukan penyidikan 

tambahan sesuai..dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat 

belas hari sesudah..tanggal penerimaan kembali berkas tersebut 

penyidik harus sudah..menyampaikan kembali berkas perkara 

itu kepada penuntut..umum. (Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 

ayat (2) KUHAP). .Dalam hal ini dimana penyidikan sudah 

dianggap selesai atau P-21 , maka penyidk menyerahkan 

tanggung jawab atas.tersangka dan barang bukti kepada 

penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b). 
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2.3 Konsep Anak 

Merujuk dari Kamus..Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian 

anak secara etimologis..diartikan dengan manusia yang masih kecil 

ataupun manusia yang..belum dewasa.
33

 

Di Indonesia..terdapat beberapa pengertian tentang anak dalam 

peraturan perundang - undangan, .begitu juga menurut para pakar ahli. 

Namun di antara beberapa.pengertian tidak ada kesamaan.mengenai 

pengertian anak.tersebut, karna di latar.belakangi dari maksud.dan tujuan 

masing-masing undangundang maupun..para ahli. Pengertian anak 

menurut peraturan .perundang-undangan dapat dilihat..sebagai berikut :  

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Pengertian anak.berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 

tentang.Perlindungan..Anak.adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang..masih dalam kandungan.
34

 

b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata  

Di jelaskan dalam..Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

mengatakan..orang belum dewasa adalah mereka yang..belum 

mencapai..umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi 

anak adalah setiap orang yang..belum berusia 21 tahun dan..belum 

meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 

                                                             
33 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 

25 
34

 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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tahunvkemudian bercerai atau..ditinggal mati..oleh suaminya sebelum 

genap umur 21 tahun, maka..ia tetap dianggap sebagai orang yang 

telah dewasa bukan anak-anak.
35

 

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Anak dalam Pasal 45..KUHPidana adalah..anak yang..umurnya belum 

mencapai 16 (enam belas) tahun.
36

 

d) Menurut..Undang-undang No 4 Tahun 1979..tentang Kesejahteraan 

Anak Yang disebut anak.adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) .tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
37

 

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak 

adalah anak yang telah..berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang..diduga melakukan tindak 

pidana.
38

 

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah 

setiap manusia.yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 

hal tersebut..demi kepentingannya".
39

 

                                                             
35 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya 

Paramita, 2002), hal. 90 
36 Pasal 45Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
37 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52 
38 Ibid, Hal. 52 
39

 Pasal 1 butir 5 Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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Batasan umur.,anak termasuk sangat penting dalam perkara pidana anak, 

karena juga..dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga 

melakukan..kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Dengan 

mengetahui..batasan umur anak, juga ada keberagaman..di berbagai Negara 

yang mengatur..tentang usia anak yang dapat di hukum. .Beberapa negara 

juga memberikan definisi..seseorang dikatakan anak atau..dewasa dilihat 

dari umur dan aktifitas atau..kemampuan berfikirnya.  

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of 

the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali 

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah 

diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa 

seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak 

menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut : 

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi 

Gultom mengatakan bahwa : ."selama di tubuhnya masih..berjalan proses 

pertumbuhan dan. .perkembangan, anak itu masih menjadi..anak dan baru 

menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan..itu selesai, 

jadi batas umur..anak-anak adalah sama dengan..permulaan menjadi 

dewasa, yaitu 18 (delapan belas) ..tahun untuk wanita dan..21 (dua puluh) 

tahun untuk laki-laki."
40

 

                                                             
40 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika 

Aditama, 2010), hlm 32 
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Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya 

dengan "Menarik batas antara..sudah dewasa dengan belum..dewasa, tidak 

perlu di permasalahkan karena pada..kenyataannya walaupun orang belum 

dewasa namun ia..telah dapat melakukan perbuatan hukum, ..misalnya anak 

yang belum dewasa..telah melakukan jual beli, berdagang, ..dan sebagainya, 

walaupun ia belum..berenang kawin."
41

 

Dari beberapa..pengertian dan batasan.umur anak seperti disebutkan  di 

atas yang cukup bervariasi tersebut, .perlu untuk menentukan batasan..umur 

anak secara jelas dan lugas..agar nantinya tidak terjadi..permasalahan yang 

menyangkut batasan umur anak..itu sendiri. Perlindungan Anak sendiri 

ditetapkan..bahwa anak adalah seseorang yang..belum mencapai usia 18 

tahun, termasuk anak yang masih..dalam kandungan, dan belum pernah 

menikah.  

Menurut R.A. Kosnan. .“Anak-anak yaitu.. manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan perjalanan..hidupnya karena mudah..terpengaruh 

untuk keadaan sekitarnya”.
42

 Oleh..karna itu anak-anak perlu..diperhatikan 

secarav.sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai..makhluk sosial yang paling 

rentan.dan lemah, ironisnya.anak-anak justru seringkali di..tempatkan dalam 

posisi yang paling..di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan 

                                                             
41 Ibid 
42 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , 

hal. 113 
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bahkan mereka sering menjadi..korban tindak kekerasa dan pelanggaran 

terhadap hak-haknya.
43

 

2.3.1 Hak-hak Pada Anak 

 Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan;
44

 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya 

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar; 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialny, sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 

negara yang baik dan berguna; 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; 

4) Anak berhak dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan dengan wajar.
45

  

                                                             
43 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28 
44 Op.cit. Prof. Mohammad Taufik, hlm. 17 
45 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang dimaksudkan dengan pelayanan atara lain kesempatan 

memperoleh pendidikan dan kesehatan. Penjelasan Ayat (4) yang dimaksudkan dengan lingkungan 

hidup adalah lingkungan hidup hidup fisik dan sosial. 
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Pada pasal 3 undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa dalam keadaan yang 

membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat 

pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
46

 Pasal 4 (1) Anak yang 

tidak menerima orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara 

atau orang atau badan. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5 (1) Anak yang 

tidak mampu berhak memperoleh..bantuan agar dalam lingkungan 

keluarganya dapat..tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) 

Pelaksanaan ketentuan ayat (1) .diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan..Pemerintah. Pasal 6 (1) Anak yang mengalami..masalah 

kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang.bertujuan menolongnya 

guna mengatasi hambatan yang..terjadi dalam masa pertumbuhan 

dan perkembangannya. (2) .Pelayanan dan asuhan, sebagaimana 

dimaksudkan..dalam ayat (1), juga diberikan kepada..anak yang 

telah dinyatakan bersalah..melakukan pelanggaran hukum 

berdasarkan keputusan..hakim. Pasal 7 Anak cacat..berhak 

memperoleh pelayanan..khusus untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan..perkembangan sejauh batas kemampuan dan 

kesanggupan anak yang bersangkutan. .Pasal 8 Bantuan dan 

pelayanan, yang bertujuan..mewujudkan kesejahteraan anak 

                                                             
46 Penjelasan Pasal 3 yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang 

sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. 
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menjadi hak setiap anak..tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, 

agama, pendirian politik, .dan kedudukan sosial.
47

 

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui sebagian dari 

hak-hak anak apabila dirangkum menjadi satu, yakni: 

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 

bimbingan; 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya; 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan; 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang dapat membahayakan; 

5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-

tama berhak mendapat pertolongan; 

6) Anak yang tidak.mempunyai orang tua berhak memperoleh 

asuhan oleh..negara atau..orang atau badan; 

7) Anak yang..tidak mampu berhak memperoleh bantuan; 

8) Anak yang mengalami..masalah kelakuan..diberi pelayanan 

dan asuhan yang bertujuan..menolongnya guna mengatasi 

hambatan yang..terjadi dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya dan..juga diberikan kepada anak yang telah 

dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum 

berdasarkan keputusan..hakim; 

                                                             
47

 Ibid. Prof. Mohammad Taufik, hlm. 17-18 
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9) Anak..cacat berhak memperoleh..pelayanan khusus untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan..dan perkembangan sejauh 

batas kemampuan dan kesanggupan..anak yang bersangkutan; 

10) Bantuan..dan..pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan anak. 

Sebagai tambahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 

Uncef
48

 pada tahun 1959 telah mensyahkan Deklarasi Hak-Hak 

Anak (Declaration of the Rights of the Child (1959)) yang pada 

intinya adalah adanya (sepuluh) hak-hak anak sebagai berikut : 

1) Asas 1.  Anak akan. .menikmati semua hak yang ditetapkan 

dalam Deklarasi ini. Setiap anak, tanpa..terkecuali apapun, 

berhak atas hak-hak ini, ..tanpa pembedaan atau diskriminasi 

atas dasar ras, ..warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 

pendapat politik..atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, 

properti, ..kelahiran atau status lainnya, apakah dari dirinya 

sendiri atau..keluarganya. 

2) Asas 2. Anak akan..menikmati perlindungan..khusus, dan akan 

diberikan kesempatan..dan fasilitas, secara hukum dan dengan 

cara lain, ..untuk memungkinkan dia untuk berkembang..secara 

fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dengan cara yang 

sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan martabat. 

Dalam pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, 

                                                             
48

 Unicef, Declaration of The Rights of the Child, www.unicef.org, 04 November 2018 

http://www.unicef.org/


51 
 

kepentingan terbaik…anak akan menjadi pertimbangan 

terpenting.  

3) Asas 3. Anak..berhak atas kelahirannya..untuk nama dan 

kebangsaan.  

4) Asas 4.  Anak akan..menikmati manfaat jaminan sosial. Dia 

berhak untuk..tumbuh dan berkembang dalam..kesehatan; 

untuk..tujuan..ini, perawatan khusus..dan..perlindungan harus 

diberikan baik kepadanya..dan..kepada ibunya, termasuk 

perawatan..pra-kelahiran..dan pasca melahirkan yang 

memadai. Anak berhak..atas..nutrisi, perumahan, rekreasi, dan 

layanan medis yang..memadai.  

5) Asas 5 .Anak..yang cacat fisik, mental atau sosial akan 

diberikan perlakuan..khusus, pendidikan dan perawatan 

yang diperlukan..oleh kondisi khususnya. 

6) Asas 6. Anak, untuk..pengembangan kepribadiannya 

yang utuh dan..harmonis, membutuhkan cinta dan 

pengertian. Dia..akan, jika mungkin, tumbuh dalam 

perawatan dan di bawah tanggung jawab orang tuanya, 

dan, dalam..hal apapun, dalam suasana kasih sayang dan 

keamanan..moral dan material; seorang anak dari tahun-

tahun tender tidak..akan, kecuali dalam keadaan luar 

biasa, dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan otoritas 

publik memiliki tugas untuk..memberikan perhatian 
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khusus kepada..anak-anak tanpa keluarga dan kepada 

mereka yang tidak..memiliki sarana pendukung yang 

memadai. Pembayaran Negara..dan bantuan lain untuk 

pemeliharaan anak-anak dari..keluarga besar sangat 

diharapkan.  

7) Asas 7. Anak berhak menerima..pendidikan, yang harus 

gratis dan wajib, ..setidaknya pada tahap dasar. Dia akan 

diberikan pendidikan..yang akan mempromosikan 

budaya umumnya..dan memungkinkannya, atas dasar 

kesempatan..yang sama, untuk mengembangkan 

kemampuannya, ..penilaian pribadinya, dan rasa 

tanggung..jawab moral dan..sosialnya, dan untuk 

menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan 

terbaik anak akan menjadi..prinsip penuntun mereka 

yang bertanggung jawab atas pendidikan dan 

bimbingannya..tanggung jawab itu terletak di tempat 

pertama dengan..orang tuanya. Anak akan memiliki 

kesempatan..penuh untuk bermain dan rekreasi, yang 

harus diarahkan untuk tujuan yang sama dengan 

pendidikan..masyarakat dan otoritas publik akan 

berusaha untuk meningkatkan kenikmatan hak ini. 

8) Asas 8. Anak dalam segala..keadaan termasuk yang 

pertama menerima.,perlindungan dan pertolongan.  
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9) Asas 9. Anak harus..dilindungi dari segala bentuk 

pengabaian, kekejaman..dan eksploitasi. Ia tidak akan 

menjadi subyek lalu..lintas, dalam bentuk apa pun. Anak 

tidak boleh..diterima bekerja sebelum usia..minimum 

yang sesuai; ia tidak akan menyebabkan atau diizinkan 

untuk terlibat..dalam pekerjaan atau pekerjaan apa pun 

yang akan merugikan kesehatan atau pendidikannya, 

atau mengganggu..perkembangan fisik, mental atau 

moralnya.  

10) Asas 10. Anak harus dilindungi..dari praktik yang dapat 

menumbuhkan ras, .agama dan bentuk diskriminasi 

lainnya. Dia akan dibesarkan dalam semangat 

pemahaman, toleransi, .persahabatan di antara orang-

orang, perdamaian..dan persaudaraan universal, dan 

dalam kesadaran..penuh bahwa energi dan bakatnya 

harus dikhususkan..untuk melayani sesama manusia. 

2.4 Konsep Pelaku Tindak Pidana 

 2.4.1 Pelaku 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 

suatu perbuatan yang..dilanggar oleh undang-undang, dalam arti 

orang yang dengan..suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan 

seperti yang disebutkan oleh..undang-undang telah menimbulkan 

suatu akibat yang tidak..diperbolehkan oleh undang-undang, baik 
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merupakan..unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, 

tanpa melihat..apakah keputusan untuk melakukan..tindak pidana 

itu timbul..dari dirinya sendiri atau karena gerakkan..oleh pihak 

ketiga.
49

  

Melihat batasan..dan uraian yang..tepapar diatas , dapat 

dikatakan bahwa orang yang..dapat dinyatakan sebagai pelaku 

tindak pidana dapat..digolongkan menjadi..beberapa macam antara 

lain: 

1) Orang yang melakukan..atau pelaku dalam..bahasa Belanda 

disebut (dader plagen). Orang tersebut..bertindak sendiri untuk 

mewujudkan..segala maksud suatu..tindak pidana; 

2) Orang yang menyuruh..melakukan (doen plagen). Dalam 

tindak pidana.dimana orang menyuruh melakukan.ini perlu 

paling sedikit dua.orang, yakni orang yang menyuruh 

melakukan dan orang.yang menyuruh melakukan, jadi bukan 

pelaku utamanya yang.melakukan tindak pidana, .tetapi 

dengan.bantuan orang lain ; 

3)  Orang yang.turut melakukan. (mede plagen). Turut.melakukan 

berarti.melakukan bersama-sama. Dalam.tindak pidana ini 

pelakunya minimal harus ada.dua orang yaitu yang..melakukan 

(dader plagen) dan orang..yang turut melakukan (mede 

plagen). 
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 Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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 2.4.2 Tindak Pidana 

  Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang..dengan melakukannya suatu kejahatan atau 

pelanggara..pidana yang merugikan kepentingan..rang lain atau 

merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana..adalah 

suatu kelakuan manusia..yang diancam..pidana oleh peraturan  

undang-undang, jadi suatu perbuatan..pada umumnya dilarang 

dengan ancaman pidana.
50

 Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan 

seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa 

pidana atau perbuatannya melanggar hukum pidana dan diancam 

dengan hukuman yang berlaku.
51

  

Berdasarkan pendapat para sarjana.tentang pengertian tindak 

pidana dapat diketahui unsur-unsur.tindak pidana adalah harus ada 

kelakuan (gedraging), kelakuan harus.sesuai dengan uraian 

undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan adalah 

kelakuan yang tanpa hak, .kelakuan itu dapat diberatkan kepada 

pelaku, dan kelakuan itu diancam..dengan hukuman. 

 

 

 

                                                             
50 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 
51

 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83 
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2.5 Konsep Kekerasan 

Berhubungan dengan..kejahatan, maka kekerasan kerap kali muncul dan 

merupakan pelengkap..dari kejahatan itu sendiri. Pada saat ini semakin 

menggejala kejahatan..yang diikuti oleh kekerasan dalam..masyarakat.  

2.5.1 Pengertian Kekerasan 

  Kekerasan..atau la violencia di Columbia, the vadetta 

barbaricina di Sardinia, ..Italia atau la vida vale nada (life is worth 

nothing) di El Salvador
52

 yang ditempatkan..dibelakang kejahatan 

sering menyesatkan khalayak. Karena sering kali ditafsirkan seolah-

olah sesuatu yang..dilakukan dengan menggunakan “kekerasan” yang 

dengan sendirinya maka disebut kejahatan. 

Menurut para ahli kekerasan..sendiri digunakan secara 

maksimal hingga terjadinya kerusakan..baik fisik maupun psikis 

adalah kekerasanyang.bertentangan dengan hukum. Maka dari itu 

disebut sebagai suatu..kejahatan. Dengan pola pikir..demikian maka 

istilah kekerasan atau violence..semakin jelas. 

Seorang ahli bernama..Kadhis dalam bukunya memberikan 

definisi “ All types of illegal behavior, either threatened or actual that 

                                                             
52 Hagan, Modern Criminology : Crime, Criminal Behavior, and Its Control, McGraw Hill Intern, 

1987 dalam  Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H, LL.M, Teori Kapita Selekta dan Kriminologi, 

Reflika Aditama, 2007, hlm. 65. 
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result in the damage or destruction of property or in the injury or 

death of an individual.”
53

 

Jika dilihat dari..definisi diatas, maka terlihat bahwa.kekerasan 

merujuk pada tingkah laku yang harus bertentangan dengan peraturan 

undang-undang. Baik berupa..ancaman ataupun sudah dalam bentuk 

tindakan nyata yang memiliki akibat kerusakan..terhadap harta benda 

atau fisik atau..mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun 

apabila dilihat dari..sisi kriminologi. Maka kekerasan..ini merujuk 

pada tingkah laku yang..berbeda mengenai motif maupun 

tindakannya. Contohnya, ..perkosaan dan pembunuhan yang kedua 

macam perbuatan ini..diikuti dengan kekerasan. Namun apabila 

pemerkosaan memiliki..motif pemuasan nafsu seksual namun apabila 

kejahatan pembunuhan..memiliki motif cemburu atau harta. 

Terdapat..banyak perbedaan dalam motif dan bentuk tindakan 

dalam kejahatan..dengan kekerasan ini, maka sangatlah sulit 

menemukan..kausa ini. 

2.5.2 Bentuk Kejahatan dengan Kekerasan 

Kekerasan merupakan salah..satu subspecies dari violence. Hal 

ini lebih jelas kiranya jika mengikuti..klasifikasi sebagai berikut : 

1. Emotional and Instrumental Violence; 

                                                             
53 Kadish, Sandford, dkk. Encyclopedia Of Criminal Justice. The Free Press, Collier Macmillan, 

1983 dalam Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H, LL.M, Teori Kapita Selekta dan Kriminologi, 
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2. Random or Individual Violence; 

3. Collective Violence. 

Klasifikasi Violence 

Emotional + 

Instrumental 

Random or Individual Collective 

 a) The „culturally 

violent‟ 

b) The „criminally 

violent‟ 

c) The „pathologically 

violent‟ 

d) The   „situationally 

violent‟ 

e) The „ accidentally 

violence‟ 

a) Primitive 

collective 

violence 

b) Reactionary 

collective 

violence 

c) Modern 

violence 

 

 Pengertian dari istilah criminally violence. .dan criminal violence 

atau sebagian orang menyebut..dengan crime of viollence, sesungguhnya 

hanya merujuk kepada..kejahatan tertentu saja, pembunuhan (munder), 

perkosaan (rape), .penganiayaan berat ( aggravated assautl), 

perampokan..bersenjata (armed robbery) dan penculikan (kidnapping). 
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Kejahatan kekerasan digolongkan..sebagai kejahatan individual, 

dan yang dimaksud dengan..kejahatan kekerasan kolektif ialah. 

.perkelahian antar remaja menimbulkan..kerusakan harta benda dan luka-

luka brat hingga.kematian. 

Apabila dilihat dari uraian diatas, satu-satunya.karateristik dari 

model kekerasan.ini adalah agresivitas.atau apa yang dinamakan dengan 

assaultive conduct.
54

 Membedakan..macam Issaultive conduct, yaitu : 

1. Situation or sub-cultural in character;

2. Individualistic or psychogenic in character.

54 Gibson, Don C. Society, Crime, and Criminal Careers : An Introduction to Criminology, Edisi 

Ketiga, Prentice Hall India, 1973, dalam Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H, LL.M, Teori 

Kapita Selekta dan Kriminologi, Reflika Aditama, 2007, hlm. 65. 


