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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 

A. Kriminologi
1
 

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan, 

dan logos yang berarti ilmu pengetahuan tentang kerjahatan, maka dapat 

disimpulkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. 

Menurut E,H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat 

proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi 

terhadap pelanggaran undang-undang.
2
 

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian 

dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari 

masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Wolfgang, Savitz dan 

Johnston dalam The Sociology of Crime and Delinquency memberikan definisi 

kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 

                                                            
1 Sue Titus Raid,Crime and Criminology, (New York: Holt,Rine hart and Winson, seconded 

1979), hal. 24 
2 Edwin, H. Suterland and Donald R Cressey,Criminology (New York: JB Lippin-cott company, 9 

th Ed, 1974). 
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dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kasual yang berhubungan dengan 

kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi 

obyek kriminologi meliputi:  

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 

2. Pelaku kejahatan  

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 

terhadap pelakunya. 

Ketiga hal ini saling berkaitan karena suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan 

apabila telah mendapat reaksi dari masyarakat, bila dalam hal ini reaksi 

masyarakat tidak dirugikan maka tidak bisa juga dikatakan sebagai kejahatan.
3
 

Wa. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, untuk menentukan ilmu 

tersebut hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut
4
: 

1. Mempunyai metode tersendiri yaitu suatu pemikiran sendiri untuk 

merealisasikan suatu tujuan tertentu. 

2. Mempunyai sistem yaitu semuanya saling berhubungan antar satu 

dengan yang lainya. 

3. Mempunyai objektivitas yaitu mengejar persesuaian antar pengetahuan 

dengan yang diketahuinya. (hal yang diketahui) 

                                                            
3 Marvin E. Wolfgang, Leonard Savitz, Norman Johnston, The Sociology of Crime and 

Delinquency. 
4 Sulistianta dan Maya Hehanusa, Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10, 

(Yogyakarta : Absolute Media, 2016) hal.2 
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Paul mudigdo menegasakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari 

berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai 

ilmu menunjukan kriminologi belum dikatakan sebagai ilmu yang berdiri 

sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukan kejahatan merupakan gejala 

sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya 

dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksitensi 

manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang 

dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan 

pandangan tertentu terhadap manusia
5
. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa filsafat berperan dalam kriminologi, 

sehingga demikian pendapat Bonger yang menolak kehadiran filsafat dalam 

kriminologi tidak dapat diterima. Filsafat positif  yang tidak mengakui filsafat 

telah berfilsafat. 

Pascal mengatakan (semoguer de la philsopie cest frayment philosopie) 

dalam rangka mempelajari kriminologi kita perlu memperhatikan kebenaran 

anjuran ahli-ahli yang mengatakan bahwa filsafat memperjelas martabat 

manusia. Mengenal martabat manusia berarti memperjelas martabat manusia. 

Mengenal martabat manusia berarti memperjelas masalah kajahatan. 

 

 

 

 

                                                            
5 Ibid hal 3 

Akbar Risky Tamala, Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam 
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
UIB Respository©2018



9 

 

                       Universitas Internasional Batam 
 

B. Lahirnya Kriminologi 

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan secara ilmiah 

dianggap baru lahir pada Abad 19, mulanya kriminologi adalah bagian dari 

kejahatan yang merupakan sesuatu yang tidak disengaja
6
.  

Kemudian pada Abad 20 ditandai dengan adanya gerakan yang 

menghendaki adanya campur pakar kriminologi terhadap kebijakan-kebijakan 

yang dilakukan pemerintah. Sehubungan dengan pendapat WA.Bonger yang 

menegaskan bahwa kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan karena telah 

memenuhi persyaratan keilmuan. Namun kriminologi tidak dapat memperoleh 

data yang akurat dari suatu penyelidikan tentang kejahatan. 

Dengan demikian secara ilmiah dapat terbagi atas tiga bagian antara lain : 

1. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah yuridik 

2. Ilmu pengetahuan tentang kejaatan selaku masalah antropologik 

3. Ilmu pengetahuan tentang kejahatan selaku masalah teknik yang 

menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu forensik. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Kriminologi 

Seseorang  dalam mempelajari sesuatu pasti memiliki tujuan bahwa segala 

sesuatu yang dipelajari pasti ada manfaatnya. Manfaat adalah hasil yang didapat 

setelah kita mengerjakan sesuatu dan dapat dirasakan. Manfaat mempelajari 

kriminologi adalah agar mengetahui mengapa seseorang itu bisa melakukan 

                                                            
6 Ibid hal 5 
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kejahatan atau tindakan yang dilarang yang dapat menggangu ketentraman 

masyarakat sekitar contohnya, mencuri, kegiatan mencuri ini sudah diatur dalam 

pasal 362 KUHP Pidana di dalam kriminologi kita melihat mengapa perbuatan 

pencurian tersebut dilakukan , apa penyebab dari tindakan tadi dilakukan secara 

mendalam
7
.  

Mempelajari Kriminologi juga dapat melihat karakter seseorang yang baik 

atau buruk. Mengetahui perilaku yang melanggar peraturan ataupun perbuatan 

yang tidak melanggar peraturan. Manfaat kriminologi yang pertama adalah 

dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan, 

kedua membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan 

perundang-undangan, ketiga hasil kriminologi dapat memperbaiki kinerja 

aparatur hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana. 

Dalam mempelajari kriminologi ada tiga (3) tipe hal yang penting dan perlu 

dikaji yaitu
8
; 

1. Faktor-faktor kausal yang ada kaitanya dengan kejahatan 

2. Akibat dari perbuatan. 

3. Pola penanggulangan kejahatan. 

Pada dasaranya kriminologi tidak hanya sekedar mempelajari faktor-faktor 

penyebab kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut. Tetapi juga mempelajari 

pola atau cara penanggulangan yang baik untuk si pelaku kejahatan, korban dan 

kejahatan itu sendiri. Pola penanggulangan ini merupakan reaksi masyarakat 

                                                            
7 Ibid hal 8 
8 Ibid hal 12 

Akbar Risky Tamala, Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam 
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
UIB Respository©2018



11 

 

                       Universitas Internasional Batam 
 

terhadap kejahatan, pemerintah hanya membantu membuat aturan-aturan untuk 

mengurangi dan memberantas kejahatan. 

Suatu usaha ditunjukan untuk sampai pada tujuan mempelajari kriminologi, 

karena delik menerupakan perbuatan manusia. Maka sudah wajar lebih dahulu 

mengenai manusia sebelum mempermasalahkan perbuatan jahat manusia itu. 

Upaya mengenal manusia melahirkan filsafat tertentu tentang manusia artinya 

filsafat berguna terhadap pemidanaan dan hukum pidana, hukum pidana 

mempelajari pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang mengatur tindakan 

manusia dalam pergaulanya dengan manusia lainnya. Penglihatan delik semata-

mata sebagai suatu pelanggaran hukum, yang dipandang tidak cukup sebagai 

suatu peradilan modern, tetapi harus pula membutuhkan penglihatan delik 

sebagai perbuatan manusia ialah kriminologi. 

D. Fungsi Kriminologi 

Fungsi kriminologi adalah sebagai tinjauan dalam hukum pidana yang 

berlaku, hasil dari penyelidikan dari kriminologi dapat membantu penegakan 

hukum untuk menggungkap tabir kejahatan, membantu melakukan kriminalisasi 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana. Serta dapat membantu 

memperbaiki, meningkatkan penegakan hukum. Hukum pidana erat kaittanya 

dengan kriminologi, karena keduanya saling berkaitan, hukum pidana tidak 
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lengkap apabila tidak dikaitkan dengan kriminologi. Karena kriminologi 

membahas tentang kejahatan dan penjahat
9
. 

Satjipto rahardjo menegasakan bahwa perkembangan hukum secara umum 

dan hukum pidana secara khusus, tertaih-tatih mengejar lajunya perkembangan 

zaman. Termasuk dengan perkembangan kejahatan. Hukum pidana yang berlaku 

sekarang adalah hukum pidana yang bersalah dari jaman Belanda dan masih 

difungsikan sampai sekarang dan direvisi sesuai dengan iklim Indonesia.  Untuk 

mengatasi dan mencegah perkembangan kejahatan yang tidak dapat ditampung 

dalam hukum pidana secara rinci, maka lahirlah undang-undang pidana khusus 

yang tersebar diluar Kitab Hukum Pidana. 

E. Ruang Lingkup Kriminologi. 

Ruang lingkup kriminoogi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan 

secara luas dan seluas-luasnya, yakni penjahat, kejahatan serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari 

kejahatan namun secara arti luas kriminologi membahas metode-metode yang 

berkaitan dengan kejahatan serta masalah-masalah kejahatan dan tindakan yang 

bersifat jahat. Kriminologi mengacu pada pengunaan metode ilmiah didalam 

studi dan analisis keteraturan. Serta faktor-faktor penyebab yang berhubungan 

dengan kejahatan artinya kriminologi membahas seluruh aspek yang berkaitan 

dengan kejahatan. 

                                                            
9 Ibid hal 13 
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Bonger menjelaskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 

kejahatan, Bonger juga  membagi kriminologi murni dan membagi terapan. 

Kriminologi murni sebagai berikut
10

 : 

1. Antropologi kriminil 

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, orang jahat 

2. Sosiologi kriminil 

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala dalam 

bermasyarakat. 

3. Psikologi kriminil 

Ilmu tentang penjahat bersal dari dalam jiwanya 

4. Psikopatologi dan Neoropatologi Kriminil 

Ilmu tentang penjahat sakit jiwa. 

5. Penologi 

Ilmu tentang berkembangnya suatu hukuman. 

Kriminologi terapan sebagai berikut; 

1. Higiene Kriminil 

Usaha yang mencegah terjadinya kejahatan 

2. Politik Kriminil 

Usaha penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa filsafat berperan dalam kriminologi sehingga 

demikian pendapat Bonger yang menolak kehadiran filsafat kriminologi tidak 

                                                            
10 Ibid hal 14 
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dapat diterima. Filsafat positif yang tidak mengakui filsafat telah telah 

berfilsafat.  

Stephan Hurwitz seorang criminology Jerman menganjurkan for the 

purposes of research, the need is for the establishment of instates of 

criminology. Where collaboration between diferent experts psychiatrist 

psycohogys statician lowyers, many prepared and organized. Bahwa 

kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu untuk mempelajari 

kompleks perbuatan dalam segala segi, harus menggunakan hasil penyelidikan 

ilmu lain hal ini tidak berarti bahwa kriminologi masih mempunyai persoalan-

persoalanya tersendiri dengan menggunakan metode-metode tersendiri. 

F. Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi 

Dalam hal ini aliran-aliran kriminologi adalah pandang (kerangka, acuan) 

yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menentukan, menafsirkan, 

menanggapi dan menjelaskan suatu fenomena kejahatan. Teori adalah bagian 

dari penjelasan mengenai sesuatu, adapun keseluruhan bidang pengetahuan 

tersebut merupakan latar belakang budaya kontemporer yang berupa dunia 

informasi. Hal-hal yang dipercayai dan sikap-sikap yang membangun iklim 

intelektual dari setiap orang pada suatu waktu dan tempa tertentu
11

 

Secara garis besarnya, pendekatan naturalistik dapat dibedakan dalam tiga 

bentuk sistem pemikiran atau aliran pemikiran atau dapat juga disebut 

paradigma, yang digunakan sebagai dasar kerangka pemikiran teori dan 

penelitian dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena kejahatan. 

                                                            
11 Susanto, Kriminologi. ( Yogyakarta : Genta Publishing. Cet 1. 2011.) hal. 2. 
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perbedaan diantara ketiga aliran tersebut juga mendasar, sehingga batasan dan 

istilah kejahatan dan pejahat bagi kriminologi tertentu tergantung dari aliran-

aliran pemikiran yang dianut. Kerangka pemikiran tersebut juga berpengaruh 

pada cara pendekatan atau cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari 

kejahatan dan konsepnya. Adapun aliran-aliran kriminolgi adalah: 

1. Aliran krimonologi klasik 

Aliran ini mendasar pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas 

ciri fundamental manusia dan menjadi dasar penjelasan dari sifat manusia, 

baik bersifat individual maupun kelompok. Dapat disimpulkan dalam 

kerangka pemikiran kriminologi klasik dalam arti manusia adalah sebagai 

penguasa dirinya, makluk yang memahami dirinya dan bertindak untuk 

dirinya sendiri serta mencapai kepentingan dan kehendaknya.
12

 

2. Aliran Kriminologi Positif 

Aliran pemikiran ini bertolak belakang pada pandangan bahwa perilaku 

manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik faktor luar 

berupa biologis atau kultural. Maka dalam hal ini manusia bukan makluk 

yang bebas untuk menuruti dorongan keinginanya dan intelegensinya, 

akan tetapi makluk yang dibatasi atau ditentukan
13

. 

Dalam hal ini manusia berubah serta berkembang bukan karena semata-

mata intelegasinya, akan tetapi berubah melalui proses yang panjang dan 

berjalan pelan-pelan dari aspek bilogisnya atau evolusi kultural. Aliran 

pemikiran postif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu 

                                                            
12 Ibid hal 6 
13 Ibid hal 7 
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determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang 

sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai 

pencerminan umum dari warisan biologis, sebaliknya determinis kultural 

menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu 

berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural yang 

melingkupinya. Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif  

tidak tergantung pada dunia biologis, dalam arti perubahan pada yang satu 

tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada lainya. 

Disamping itu aliran postif dapat dipandang sebagai yang pertama kali 

dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara 

pandang metodologi, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam 

mempelajari perbuatan manusia. 

3. Aliran Kriminologi Kritis  

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, 

ekonomi dan filsafat, muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran 

pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku 

manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada 

mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana 

dia hidup
14

.  

Menurut kriminologi kritis, maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku 

terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan 

dijalankan. Misalnya apabila sebagian besar pelaku kejahatan adalah 

                                                            
14 Ibid hal 10 
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orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan sebab 

terjadinya kejahatan, akan tetapi karena bentuk bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-

undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya hukum maka undang-

undang seperti inilah yang banyak dijalankan. 

Perbandigan antara konsep aliran kriminologi klasik dan positif antara lain 

adalah
15

 ; 

1. Aliran klasik tidak dapat menjelaskan bahwa mengapa bisa seseorang 

melakukan kejahatan, karena dalam aliran ini hanya menekankan pada 

kebendaan pelaku dilihat Karena faktor-faktor biologis yang ada dalam 

diri pelaku dan faktor lingkunganya. Aliran ini mementingkan aturan 

yang berlaku dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dalam 

masyarakat. Sedangkan positif menekankan pada upaya cara ilmiah 

dengan studi serta penelitian yang memiliki kebenaran
16

. 

2. Aliran klasik menempatkan pidana sebagai satu jalan keluar mengatasi 

pelanggaran yang disepakati bersama dalam perjanjian sosial. 

Pelanggaran tidak hanya berada pada si pelanggar tetapi juga pada 

masyarakat. Jalan keluarnya adalah bagaimana cara agar tidak terjadi 

pelanggaran dikemudian hari. 

3. Konsep klasik lebih relevan dengan hukum pidana. 

                                                            
15 Sulistianta dan Maya Hehanusa, Op cit  
16 Ibid hal 58 
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4. Aliran klasik mendifinisikan kejahatan dari hukum pidana, sedangkan 

aliran positif menerima definisi kejahatan sebagai dari psikologi. 

G. Konteks Kriminologi 

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks, rumit dan sulit dipahami 

secara detail. Upaya untuk melakukan penjelasan terhadap kejahatan cukup 

sulit. Dan memerluhkan banyak pengulasan berulang-ulang. Sesungguhnya 

pengunaan common sense sudah cukup untuk menjelaskan mengapa warga 

merampok atau melakukan kejahatan, hal ini memberitahukan kita bahwa apa 

yang mesti kita lakukan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini lah yang tidak 

mudah, untuk kita mengetahui jawabanya. Mesti belajar dan memahami apa arti 

kejahatan dalam konteks kriminologi
17

.  

Namun petualang untuk menjelaskan kejahatan itu penting dilakukan ulasan 

dan komentar tentang kejahatan sering sekali terjebak pada godaan untuk 

melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Ketika kita membahas kejahatan 

muncul pemikiran tentang perbuatan-perbuatan yang keji, menakutkan, seram, 

jahat, brutal dan sadis terpatri dalam pemikiran masyarakat, sehingga kejahatan 

wajib diberantas. 

H. Relevansi Kriminologi Terhadap Hukum Pidana 

Kriminologi lahir akibat reformasi terhadap ketidakpuasan atas hukum 

pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang diterapkan atau yang 

diberlakukan pada masyarakat. Kriminologi mempelajari tentang kejahatan 

                                                            
17 Ibid hal 77 
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yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan perilaku manusia, tingkah laku 

manusia, maka pendekatan yang dilakukan adalah deskripsi kausalitas
18

. 

Kriminologi merupakan cabang ilmu dan memiliki keterkaitan dengan ilmu 

pengetahuan hukum pidana selain cabang ilmu kriminologi juga sebagai metode 

penelitian yang meneliti kejahatan. Sedangkan hukum pidana lahir terlebih 

dahulu adalah merupakan ilmu pengetahuan namun tidak bisa dikatakan sebagai 

ilmu metode penelitian. Dimana ada kejahatan disana ada hukum pidana. 

Tujuan dari kehadiran norma hukum adalah menertibkan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat dan norma hukum harus ditaati norma hukum 

(pidana) memiliki sanksi untuk ditaati, norma hukum bersifat memaksa agar 

manusia mentaatinya. Norma-norma itu terdiri dari norma kesusilaan, agama, 

kesopanan. Sanksi hukum pidana berupa penderitaan yang diberikan kepada 

pelaku tindak pidana secara sadar dan adanya unsur kesengajaan. Dengan 

demikian masyarakat terhindara dari kejahatan, dan tujuan dari adanya 

pemidanaan adalah untuk pembinaan bagi narapidana setelah itu para 

narapidana bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat. 

Penjelasan diatas adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang hukum Pidana 

yang saat ini masih berlaku.  

2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan 

A. Pengertian Kejahatan 

                                                            
18 Ibid hal 16 
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 Pada saat Indonesia terpuruk dalam pembangunan, maka kehidupan 

masyarakat pun ikut terpuruk banyakya bermunculan penjahat-penjahat 

perbuatan-perbuatan jahat/tindak pidana dengan munculnya pola-pola 

kriminalitas baru. 

Istilah kejahatan itu adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial kerena 

hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, 

dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga 

sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana) perilaku 

yang merugikan, menjengkelkan, yang mengakibatkan korban baik Kejahatan 

semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga, individu yang 

merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan mencari balas 

terhadap pelakunya atau keluarganya.   

Secara formal kejahatan dikatakan sebagai perbuatan oleh negara apabila 

perbuatan itu dilakukan maka negara akan memberi sanksi atau pidana, yang 

dalam hal ini dimaksudkan untuk terciptanya keseimbangan dalam 

bermasyarakat. Perbuatan pidana dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban 

masyarakat, masyarakat menjadi resah terganggu akibat perbuatan tersebut. 

Kejahatan mengandung unsur anti sosial, unsur anti sosial tersebut adalah 

tindakan yang sangat tidak menyenangkan serta merugikan masyarakat. 

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di antaranya: 
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W.A. Bonger
19

 

Kejahatan adalah  perbuatan yang tidak sosial atau  anti sosial yang dilakukan 

dengan sadar dan perbuatan itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, Negara 

memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. 

Sue Titus Reid
20

  

Kejahatan adalah  tindakan yang sengaja diperbuat dengan sadar, dalam hal ini 

seseorang tidak hanya di hukum karena pikiran nya, tetapi harus ada perbuatan 

atau kealpaan. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan 

sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam 

kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat. 

Richard Quineey
21

 

Kejahatan adalah suatu rumusan-rumusan yang berisi perilaku manusia yang 

diciptakan oleh orang-orang yang berwenang dalam hal tersebut adalah Politik 

terorganisasi. 

Van Bemmelen
22

  

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan manusia yang perbuatan itu 

adalah perbuatan anti sosial, masyarakat yang menerima dampak dari perbuatan 

itu merasa resah, masyarakat membuat rumusan tersebut agar yang melakukan 

                                                            
19 http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html diakses tanggal 23 Febuari 2012. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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perbuatan tersebut merasakan nestapa, atau sanksi akibat dari perbuatan yang 

dia lakukan sebelumnya. 

Sutherland
23

 

Kejahatan adalah perilaku atau perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Negara , 

apabila tetap dilakukan negara bereaksi terhadap perbuatan tersebut. Negara 

akan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut. 

J.E. Sahetap 

Dalam bukunya Paradoks Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan 

mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 

relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan 

atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian 

mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu 

perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup 

dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara 

para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 

pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis. pengertian 

kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 

undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 

penderita, juga merugikan sebagian berikut ; 

                                                            
23 Ibid. 
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1. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam 

Hukum Pidana. 

2. Wajib ada akibat dari perbuatan itu. 

3. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. 

4. Harus ada maksud jahat (mens rea). 

5. Kesinambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu 

hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada. 

6. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut. 

7. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.
24

 

Menurut Memorie van Toelichting, sebagai dasar dari pembedaan antara 

kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara rechtsdelicten (delik 

hukum) dan wetsdelicten (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam 

wetsdelicten, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum 

dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Misalnya 

mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik 

undang-undang karena undang-undang menyatakannya sebagai perbuatan yang 

terlarang. Sedangkan kejahatan termasuk dalam rehtsdelicten (delik hukum), 

yaitu peristiwa- peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas 

hukum yang, hidup dalam keyakinan manusia. dan terlepas dari undang-undang. 

Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. Walaupun perbuatan itu 

(misalnya) belum diatur dalam suatu undang-undang, tapi perbuatan itu sangat 

bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu 

                                                            
24 Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Bandung : Suatu Pengantar 

Ringkas. Armco,1984) 
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kejahatan. Upaya untuk melakukan pendekatan terhadap latar belakang 

terjadinya kejahatan ditempuh dengan 4 (empat) pendekatan. Empat pendekatan 

yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang 

terjadinya kejahatan adalah
25

: 

1. Perdekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan 

sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses 

biologis. 

2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum 

memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta 

masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan 

kejahatan. 

3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya 

dengan proses-proses dan struktur-struktur sosial yang ada dalam 

masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam 

sistem budaya. 

4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat 

dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat 

identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri pola persekutuan dengan 

orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan 

peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan pelaku 

dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan 

bagian dan kehidupan seseorang. 

                                                            
25 Ibid. hal 70 
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Setelah mempelajari pendapat-pendapat tentang kejahatan maka dapatlah 

digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut: 

1. Pengertian dalam sosiologis ialah pelanggaran atas norm-norma yang 

berlaku, kesusilaan adat dalam bermasyarakat adalah suatu kejahatan. 

2. Pengertian dalam religious ialah pelanggaran yang dilakukan dengan 

melanggar perintah TSuhan disebut juga sebagai suatu kejahatan. Dalam 

hal  ini adalah yang mengandung unsur kriminologis. 

3. Pengertian secara yuridis bila merujuk pada hukum pidana, kejahatan 

adalah perbuatan yang apabila dikerjakan maka akan mendapat sanksi dari 

masyarakat dan negara, karena kejahatan menggangu ketertiban 

bermasyarakat.  

Dari beberapa pengertian kejahatan diatas, maka terdapat perbedaan 

pandangan yaitu dalam konteks kriminologi dan hukum pidana. Hukum Pidana 

memperhatikan kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata 

tertib masyarakat, Hukum pidana melihat perbuatan melanggar ketentuan 

hukum pidana disebut kejahatan. Sedangkan kriminologi mempelajari kejahatan 

sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu dalam konteks ekosferis. 

kriminologi melihat perbuatan bertentangan dengan hati nurani manusia sudah 

bisa dikatakan kejahatan. 

Hukum pidana mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sadar 

dilakukan dimana perbuatan tadi menimbulkan kerugian pada masyarakat maka 

dalam hal ini akan ada sanksi dari perbuatan tersebut. Dalam kontek hukum 

pidana memiliki dua unsur yaitu adanya kesalahan dan melawan hukum, serta 
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hukum pidana menitikberatkan pada pertanggungjawaban. Sedangkan 

kriminologi memilik unsur motif dan faktor social yang membuat hal tersebut 

terjadi, kriminologi menekankan accountability (apakah perbuatan tersebut 

layak untuk dianggap kejahatan atau tidak tergantung dari efek masyarakat). 

Dalam kriminologi unsur kesalahan tidak relevan. Orang yang secara sadar 

membunuh sama saja dengan orang gila yang membunuh, sama-sama 

membahayakan masyarakat. 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dimengerti bahwa adanya 

perbedaan padangan antara pandangan yuridis dan kriminologis. Ada kejahatan 

yang menurut padangan kriminologis tidak membahayakan masyarakat 

misalnya melacurkan diri. Tindakan ini menurutnya tidak dapat dipidana.  Serta 

adapula sebaliknya yang berdasarkan pandangan hukum yuridis dapat dipidana 

tetapi tidak dianggap oleh masyarakat adalah kejahatan, seperti halnya seorang 

yang mencuri pisang pada saat kelaparan. Perbedaan-perbedaan ini bersumber 

dari masyarakat, masyarakat mengetahui apa yang merugikan, membahayakan, 

tidak pantas dan tidak boleh dibiarkan. 

B. Unsur-Unsur Kejahatan
26

 

Kejahatan secara umum mencangkup hal sebagai berikut : 

1. Adanya perbuatan yang dilakukan. 

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat di jadikan subjek 

hukum adalah manusia dan badan hukum, hewan tidak dapat dijadiakn 

                                                            
26 http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html 

diakses pada tanggal 14 Juni 2012. 
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subjek hukum atau di tuduh melanggar hukum. Demikian pula badan 

hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum. 

2.  Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan 

pidana. Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat 

didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan. 

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. 

Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) 

diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan 

pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan 

yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban. 

4.  Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 

Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-

undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah 

melawan hukum. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentang 

dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. 

Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 

Menurut anggapan Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan 

hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad, Arrest 18-12-1911 W 9263 

negeri Belanda bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa 

hak. 

5.  Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-

undang 
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Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum 

diatur oleh Undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan 

dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan Nullum Delictum, 

Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali. Azas ini telah diletakkan pada 

Pasal 1 ayat 1 KUHP: Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas 

kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada 

perbuatan itu. 

C. Kejahatan dengan Kekerasan 

Perbuatan yang memenuhi rumusan-rumusan ketentuan buku ke-II KUHP 

yang dilakukan manusia dengan cara-cara sesuatu yang berakibat luka atau 

matinya seseorang. Beberapa Pasal dalam buku ke-II KUHP yang mengatur 

tentang kejahatan dengan kekerasan, yaitu 
27

: 

1. Pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP) 

2. Pencurian (Pasal 365 KUHP)  

3. Pemerasan (Pasal 368 KUHP) 

4. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
28

 

Terdapat empat macam kekerasan yang harus diperhatikan dalam kriminologi, 

yaitu 
29

: 

1. Kekerasan individual (kekerasan yang dilakukan oleh perorangan 

seperti pembunuhan penganiayaan). 

                                                            
27 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Buku Kedua. 
28 Ibid. 
29 Mulyana W. Kusumah, Op cit. Hal 25-26 
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2. Kekerasan institusional (kekerasan yang didukung oleh hukum, seperti 

kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang berupa penekanan dalam 

kegiatan tertentu). 

3. Kekerasan structural (misalnya kemiskinan, kelaparan dan 

pengangguran). 

4. Kekerasan revolusioner (misalnya gerilya). 

Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky mengemukakan ada empat kategori 

yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu sebagai berikut 
30

:  

1. Kekerasan Legal 

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, 

misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun 

kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya olahraga tinju serta 

tindakan-tindakan tertentu untuk membela diri. 

2. Kekerasan Secara Sosial Mempunyai Sanksi 

3. Suatu faktor penting dalam menganalisis Kekerasan adalah tindakan 

dukungan atau sanksi sosial terhadapnya, misalnya tindakan seorang 

suami atas penzina akan memperoleh dukungan sosial. 

4. Kekerasan Rasional 

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada 

sanksi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam 

konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu 

kejahatan terorganisasi. 

                                                            
30 Ibid. 
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5. Kekerasan Yang Tidak Berperasaan (Irrational Violence) 

Kejahatan yang menjadi dampak adanya provokasi terlebih dahulu, 

tanpa memperlihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak 

dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa 

yang dinamakan raw violence merupakan ekspresi langsung dari 

gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu di dalam kehidupannya. 

D. Kejahatan Menurut Penggunanya 

Pengertian kejahatan menurut pengunaanya antara lain sebagai berikut 
31

; 

1. Pengertian praktis 

Dalam pengertian ini menjelaskan sebagai suatu pengertian yang 

merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kesusilaan, 

kesopanan, adat istiadat 

 

2. Pengertian religius 

Dalam arti mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, ada perbuatan 

yang dilakukan menimbulkan dosa. 

3. Pengertian yuridis 

Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur, hal 

tindakan yang berkaitan dengan kitab tersebut maka akan dikenakan 

sanksi pidana. 

Bentuk kejahatan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku yang 

dilakukan seseorang atau kelompok, organisasi terhadap suatu orang atau 

                                                            
31 http://mardanijaya.blogspot.com/2012/09/pengertian-dan-unsur-unsur-kejahatan-a.html diakses 

pada tanggal 6 September 2012. 
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kelompok lainya yang ada efek misal luka, kerugian dalam masyarakat. John 

Galtung menjelaskan kekerasan adalah perilaku atau situasi yang membuat 

realitas aktual seseorang berada dalam realitas potensialnya. Artinya ada 

situasi yang menhambat munculnya kemampuan atau potensi individu. 

E. Pandangan Kejahatan Menurut Aliran Sosiologi 

Konsep sosiologi secara etimologi adalah terdiri dari socius dan logos sabda 

atau ilmu
32

 

Ilmu sosiologi mempunyai berbagai aliran atau pandangan, pandangan 

tersebut adalah : 

1. Verstehende Sosilogi yang bertujuan mengerti realitas sosial. 

2. Sosiologi positif yang mengkaji hubungan kausal contoh ilmu alam. 

3. Sosiologi konflik, memandang masyarakat pada dasaranya terbagi 

dalam kelompok-kelompok kepentingan. 

4. Sosiologi kritis, mengunakan nilai-nilai budaya dalam mengkritik 

masyarakat. 

Berbagai sudut pandang tentang sosiologi menyebabkan sulit untuk 

merumuskan atau memperoleh definisi sosiologi yang berlaku secara umum. 

Demikian pula dengan definisi hukum. Berkaitan dengan pengertian kejahatan 

menurut pandangan sosiologi, maka para sarjana sosiologis tidak menyetujui 

adanya batasan-batasan penetapan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh 

pandangan yuridis. 

                                                            
32 Sulistianta dan Maya Hehanusa, Op. Cit hal 71 
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Aliran sosilogis menegaskan bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku 

manusia yang ditetapkan oleh masyarakat. Walupun masyarakat memiliki suatu 

perilaku yang berbeda-beda , akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu 

yang sama.  

Gejala kejahatan itu terjadi didalam interaksi sosial, ada bagian-bagian tertentu 

dari masyarakat yang berwenang untuk merumuskan tentang kejahatan. 

F. Tipilogi Kejahatan 

Terdapat Empat pendekatan yang sampai saat ini masih digunakan dalam pada 

menjelaskan latar belakang terjadinya suatu kejahatan, adalah : 

1.  Pendekatan Biogenik ; suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan 

sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor proses biologis. 

2. Pendekatan Psikogenik ; lebih menekankan pada respons setelah diberi 

tekanan psikologis serta masalah-masalah dalam kepribadianya yang 

membuat mereka melakukan kejahatan. 

3. Pendekatan Sosiogenik ; ada kaitanya antara kejahatan dengan proses – 

proses serta struktur yang ada dalam masyarakat. 

4. Pendekatan Tipologis ; lebih didasarkan pada penyusunan tipologi 

penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, 

tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan 

dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, 

kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan 

hubungan prilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana 

kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.  
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Dalam merancang pola pencegahan dan pembinaan, sangat dibutuhkan 

pengetahuan tentang tipologi kejahatan serta kriminalitas Pengetahuan tentang 

tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas. Dalam perkembanganya telah 

banyak dilakukan usaha-usaha untuk pengolongan terhadap kejahatan serta tipe-

tipe kejahatan secara tertentu. Adapun pembagian tipologi kejahatan menurut 

para pakar sebagai berikut 
33

: 

a. Mayhew dan Moreau 

Mengajukan tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan 

dengan kegiatan penjahat, yaitu penjahat profesional yang menghabiskan 

masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat accidental 

yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi dan kondisi lingkungan 

yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. 

b. Lindesmith dan Dunham 

Membagi penjahat atas penjahat individual yang bekerja atas alasan pribadi 

tanpa dukungan budaya dan penjahat sosial yang didukung norma-norma 

kelompok tertentu dan dengan kejahatan memperoleh status dan penghargaan 

dari kelompoknya. 

c. Gibbons dan Garrlty 

Menyusun pembedaan antara kelompok penjahat yang seluruh orientasi 

hidupnya dituntun oleh kelompok-kelompok pelanggar hukum dengan 

                                                            
33 http://mardanijaya.blogspot.com/2012/09/pengertian-dan-unsur-unsur-kejahatan-a.html diakses 

pada tanggal 6 September 2012. Op cit. 
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kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar dibimbing oleh 

kelompok bukan pelanggar hukum
34

 

d. Walter C. Recless 

Membedakan karir penjahat ke dalam : penjahat biasa, penjahat berorganisasi 

dan penjahat profesional. Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam 

karir kriminil, mereka melakukan kejahatan konvensional mulai dari 

pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan 

keterampilan terbatas, juga kurang mempunyai organisasi.
35

 Penjahat 

terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat 

menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal 

berskala besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan 

untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi 

diluar hukum. Adapun penjahat profesional lebih mempunyai kemahiran 

yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar dan yang sulit 

diungkapkan oleh penegak hukum. Penjahat-penjahat jenis ini 

mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan 

keterampilan daripada kekerasan. 

e. Bonger  

Kejahatan dapat digolongkan dalam ; kejahatan politik, ekonomi, seksual, 

agresif
36

  

Berdasarkan hukum pidana ada beberapa tipe kejahatan yaitu 
37

: 

                                                            
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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1. Kejahatan mengenai kekayaan 

2. Kejahatan mengenai nyawa dan tubuh 

3. Kejahatan mengenai kehormatan orang 

4. Kejahatan mengenai kesopanan 

5. Kejahatan mengenai membahayakan keadaan 

6. Kejahatan mengenai tindakan alat-alat Negara. 

7. Kejahatan menganai kedudukan Negara 

 

 

 

 “Sedangkan tipe jenis penjahat menurut Bonger ada 8, yaitu 
38

: 

1. The Cassual Offender; Tipe ini sebenarnya belum dapat disebut 

penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam 

hari atau tidak berjalan di sisi kiri jalan. 

2. The Occasional Criminal ; Orang ini melakukan kejahatan ringan 

seperti, orang yang menabrak sehingga korban luka ringan. 

3. The Episodic Criminal ; Perbuatannya disebabkan karena emosi yang 

hebat, sehinga dia kehilangan control. 

4. The Habitat Criminal: Mereka atau orang yang selalu mengulangi 

perbuatannya, seperti pemabok, pengemis. Dan dapat juga digolongkan 

sebagai residivis. 

                                                            
38 W.A, Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta : Pembangunan Ghalia.1977) 
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5. The Professional Criminal: Pelaku perbuatan ini sebagai mata 

pencaharian, karena sifatnya mata pencaharian tentunya banyak terjadi 

di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan 

narkotik. 

6. Organized Crime ; Para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk 

operasi kejahatan. 

7. The Mentally Abnormal Criminal ; Penjahat ini menderita penyakit 

psikopatis dan psikotis, penjahat yang mengalami gangguan jiwa. 

8. The Nonmalicious Criminal ;Sesuatu perbuatan dinilai sekolompok 

masyarakat sebagai kejahatan sedang kelompok lain menyebut bukan 

kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh 

seorang laki menyerahkan isterinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal 

ini dilakukan sebagai adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya. 

9. The White Collar Crime ; Kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari 

upper class didalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 

jabatan, baik di bidang ekonomi maupun sosial politik dan terutama 

merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. 

Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang 

dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya 

kepercayaan masyarakat kepadanya
39

”. 

 Dengan mengembangkan suatu tipologi mengenai kejahatan dan penjahat, 

maka akan diperoleh gambaran yang lengkap dan cermat mengenai pelaku dan 

                                                            
39 Ibid. 
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kejadiannya serta sejumlah ciri umum dari kejahatan dan penjahat yang lebih 

jauh dapat dipakai untuk menentukan teknik-teknik yang lebih membawa hasil. 

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 

A. Pengertian Narkotika 

Narkotika secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris narcose atau 

narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan atau tidak sadar. Kata narkotika 

berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak 

merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug 

yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-

pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan 

memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Secara 

terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat 

menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk 

dan merangsang. Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian 

narkotika adalah sebagai berikut :  

1. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah 

sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan 

membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa 

menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi
40

 

2. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem 

saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya 

                                                            
40 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1988) hlm. 609. 
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kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan 

(ketagihan).
41

 

3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis 

dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine 

yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-

perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfhine. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-

undang ini.
42

 

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan 

bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman 

yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai 

menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat 

menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian 

ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. 

B. Golongan Narkotika 

                                                            
41 Ibid. 
42 Indonesia, Undang – Undang Narkotika & Psikotropika pasal 1 angka 1  
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Dalam UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan kedalam tiga gologan, 

yaitu:  

1. Narkotika Golongan I  

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Perumusan tindak 

pidana narkotika golongan I ini, diatur mulai pasal 111 sampai dengan pasal 

116 UU Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang 

bahwa narkotika golongan I tidak boleh diproduksi untuk pelayanan 

kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengemban ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Adapun Contohnya ialah: Heroin, Kokain, Daun 

kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstacy, dan lebih dari 65 

macam jenis lainnya: 
43

 

a. Kokain  

Kokain adalah suatu alkolida yang berasal dari daun Erythroxylion Coca L.. 

Tanaman ini tumbuh di daratan tinggi seperti Andes Amerika Selatan 

khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di 

pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja dan biasa ditemukan 

tumbuh sebagai tanaman pagar. 

Rasa bau daun Erythroxylion Coca L. Seperti teh dan mengandung kokain. 

Daun tersebut sering dikunyah karena sedap rasanya dan seolah-olah 

                                                            
43 Ibid. pasal 111 angka 1 & 2 
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menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut 

dapat merusak paru-paru dan melunakkan saraf dan otot.  

Dalam bidang ilmu kedokteran, kokain dipergunakan sebagai anastesi 

(pemati rasa) lokal: 

1. Pembedahan pada mata 

2. Menghilangkan rasa nyeri saat membersihkan dan menjahit luka 

dengan cara menyuntikkan kokain subkutan. 

3. Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan 

kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumba, anastesi lumba. 

 

b. Heroin  

Heroin merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. 

Pada mulanya heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, 

akan tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat.
44

 

 
c. Ganja  

Ganja yang dikenal juga dengan Kanabis Sativa dan yang dapat 

dipergunakan berupa daun, batang.  

1. Pengaruhnya dapat menyebabkan ketagihan susah mikir serta 

melemahkan mental dan fisik. 

                                                            
44 Ma’Roef M. Ridha, , Narkotika Masalah Dan Bahayanya. ( Jakarta : CV. Marga Jaya. 1976. ) 

Hlm. 19.   
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2. Dapat mempengaruhi pengguna dalam cara melihat dan mendengar;  

3. Pemakaian obat ini akan mengakibatkan kegilaan bila melebihi batas.  

d. Opium  

Yaitu jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan, dan 

menghilangkan rasa nyeri. Opioid (opium) dapat menimbulkan kecanduan 

dan termasuk dalam jenis narkotika. 

 

 

e. Jicing  

sisa – sisa candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu 

itu dicampur dengan daun atau bahan lain. 

f. Ecstacy 

Ekstasi struktur kimia dan efeknya sejenis dengan emfetamin dan bersifat 

halusinogen. Ekstasi banyak memilki variant dan warna yang menarik. Hal 

yang ditimbulkan setelah mengomsumsi ekstasi adalah perasaan senang 

berlebihan, perasaan nyaman, mual-mual, berkeringat dan dehidrasi. 

 
2. Narkotika Golongan II  

Narkotika golongan dua, berfungsi untuk pengobatan sebagai pilihan 

terakhir dalam terapi yang mempunyai potensi tinggi serta mengakibatkan 

ketergantungan. Perumusan tindak pidana narkotika golongan II ini diatur 
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mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 UU Nomor 35 Tahun 2009. 

Contoh narkotika golongan II yaitu: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.
45

 

a. Morfin  

Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil campuran getah 

poppy (papaver sorami ferum) dengan bahan kimia lain, dan menjadikan 

sifatnya semi sintetis. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Didalam dunia 

kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu 

dilakukannya pembedahan atau operasi. 

b. Petidin  

Pethidine adalah obat penahanan sakit yang biasanya digunakan saat 

melahirkan, disuntikan ke bokong dan tidak membuat kecanduan apabila 

sesuai dengan dosis dokter.  

c. Fentanyl  

Fentanyl adalah jenis obat yang bisa meredakan rasa sakit, obat ini biasa 

digunakan dalam bidang kedokteran  

d. Metadon  

Metadon adalah digunakan sebagai analgesik serta untuk merawat 

kecanduan dari pengguna seperti heroin, morfin, dan kodein. 

3. Narkotika Golongan III  

Golongan tiga narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 

mengakibatkan ketergantungan. Perumusan tindak pidana narkotika golongan 

                                                            
45 Indonesia, Undang – Undang Narkotika & Psikotropika. Op cit.  pasal 121  
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III ini diatur mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 

2009. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak di berlakukan terhadap 

pelanggaran narrkotika golongan III. Selanjutnya Contoh narkotika golongan 

III yaitu: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, 

Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.
46

 

 

 

C. Kualifikasi Subjek Tindak Pidana Narkotika  

1. Produsen  

“Pengertian Produsen menurut Pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2009 

adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, 

menghasilkan, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak 

langsung melalui ekstrksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis 

kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk 

Narkotika.
47

 

2. Pengedar  

Pengedar gelap narkotika adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh satu orang, kelompok atau organisasi secara tanpa hak dan melawan 

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.  

3. Konsumen  

a. Pecandu 

                                                            
46 Ibid. pasal 122 
47 Ibid. Pasal 1 ayat 1 
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Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan narkotika dan dalam 

keadaan ketergantungan  

b. Ketergantungan Narkotika  

Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan 

narkotika secara terus-menerus. 

c. Penyalahgunan 

Penyalahgunan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin 

atau intruksi  dokter.” 

 

3. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. 

 

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang 

menyalahgunakan Narkotika sebagai berikut :  

1. Faktor diri sendiri  

a. Keingintauan tentang Narkotika, sehingga awalnya mencoba – coba. 

b. Agar bisa bersenang-senang. 

c. Agar tidak dibilang cupu dan dapat bergaul dengan teman kelompok 

lainya. 

d. Karena sudah ketagihan, sehingga apabila tidak memakai seperti sudah 

tidak semangat atau lemah. 

e. Bosan  

f. Tidak semangat dalam belajar. 

g. Kecanduan merokok dan minuman keras. 

h. Ingin menghibur diri dan menikmati masa muda. 

i. Tidak mengerti apa dampak dari Narkotika. 

Akbar Risky Tamala, Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam 
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
UIB Respository©2018



45 

 

                       Universitas Internasional Batam 
 

j.  Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak 

akan menimbulkan masalah.  

k. Tidak mampu atau tidak berani mengahadapi tekanan dari lingkungan 

atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika. 

2. Faktor Lingkungan, 

a. Masalah keluarga  

b. Keluarganya mengunakan narkotika. 

c. Di area sekitar rumah atau lingkungan banyak mengunakan narkotika. 

d. Sering main ke diskotik atau tempat hiburan malam. 

e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. 

f. Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis. 

g. Tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan 

saling menghargai di antara keluarga. 

h. keluarga yang permisif, tidak acuh, kurang pengawasan. 

i. Kehidupan perkotaan yang hirup piruk, orang tidak dikenal secara 

pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya 

pengawasan sosial dari masyarakat. 

3. Ketersedian Narkotika. 

a. Narkotika gampang dibeli mudah didapat.  

b. Harga yang murah 

c. Beragam jenis dan varian warna.  

d. Banyaknya oknum-oknum yang belum tertangkap. 

e. sulitnya menggungkap  perdagangan gelap narkotika. 
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f. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi 

pembuatan narkotika. 

g. Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikan yan kuat dan 

profesional. Bahan dasar narkotika (prekursor) beredar bebas di 

masyarakat.
48

 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika 

“Pasal 111  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
49

 

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 

atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

                                                            
48 Badan Narkotika Nasional RI, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta :  2004. ) hlm. 76. 

49 Indonesia, Undang – Undang Narkotika & Psikotropika pasal, Op cit. pasal 111 
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lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Dari Pasal 111 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 

dalam bentuk tanaman akan dikenakan paling sedikit pidana penjara 4 tahun dan 

paling lama adalah 20 Tahun dan denda pidana paling sedikit Rp.800.000.000 

(Delapan Ratus Juta) dan paling banyak sebesar Rp.8.000.000.000 (Delapan 

Miliar Rupiah) ditmbah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 112  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
50

 

                                                            
50 Ibid. pasal 112 ayat 1 & 2 

Akbar Risky Tamala, Analisis Kriminologi dan Yuridis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Kota Batam 
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau 
UIB Respository©2018



48 

 

                       Universitas Internasional Batam 
 

Dari Pasal 112 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan 

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dikenakan pidana 

penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 800.000.000,00 dan dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 113 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
51

 

                                                            
51 Ibid. pasal 113 ayat 1 & 2 
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Dari Pasal 113 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa  Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I akan 

dikenakan penjara paling sedikit adalah 5 tahun, pidana mati, pidana seumur 

hidup, dan paling lama adalah pidana penjara 20 tahun, serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 114  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika 

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
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dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga).
52

 

Dari Pasal 114 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I akan dikenakan pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan yang beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup,dan paling lama 20 tahun. Serta 

pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 115  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

                                                            
52 Ibid. pasal 114 ayat 1 & 2 
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
53

 

Dari Pasal 115 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana paling sedikit 4 

tahun dan pidana penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun. Serta 

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 ditambah 1/3. 

 

Pasal 116  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

                                                            
53 Ibid. pasal 115 ayat 1 & 2 
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dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga).
54

 

Dari Pasal 116 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa  Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk 

digunakan orang lain, dan mengakibatkan orang lain tersebut mati atau cacat 

permanen pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 

atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 Tahun serta 

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3. 

 Pasal 117  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

                                                            
54 Ibid. pasal 116 ayat 1 & 2 
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denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).
55

 

Dari Pasal 117 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa  Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana paling singkat 3 

tahun dan paling 15 tahun apabila beratnya melebihi 5 gram serta denda paling 

sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 118  

(1)   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
56

 

                                                            
55 Ibid. pasal 117 ayat 1 & 2 
56 Ibid. pasal 118 ayat 1 & 2 
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Dari Pasal 118 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan  tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II akan 

dipidana paling singkat 4 tahun, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pidana 

denda paling sedikit adalah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ditambah 1/3. 

Pasal 119  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
57

 

                                                            
57 Ibid. pasal 119 ayat 1 & 2 
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Dari Pasal 119 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan  tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, akan dipidana penjara 

paling sedikit 4 tahun, untuk yang beratny melebihi 5 gram pelaku dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau paling lama pidana 

penjara 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 120  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).
58

 

                                                            
58 Ibid. pasal 120 ayat 1 & 2 
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Dari Pasal 120 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, akan dipidana paling 

sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 121  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

 (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 
59

 

Dari Pasal 121 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

                                                            
59 Ibid. pasal 121 ayat 1 & 2 
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Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk 

digunakan orang lain dipidana paling sedikit 4 tahun, untuk yang menyebabkan 

mati cacat permanen pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup dan pidana 

penjara paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 122  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
60

 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan 

Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

Dari Pasal 122 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III dipidana penjara paling 

sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 
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400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 123  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) dan pidana denda Rp. 6.00.000.000 (enam ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan memproduks, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 
61

 

Dari Pasal 123 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan  tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III dipidana 

penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda Rp. 

600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 124  
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 

atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).
62

 

Dari Pasal 124 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Setiap orang yang 

melakukan perbuatan  tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dipidana penjara paling 

singkat 3 tahun dan penjara paling lama 15 tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 125  
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 

melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
63

 

Dari Pasal 125 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana penjara paling 

sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp. 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah 1/3. 

Pasal 126  

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III 

untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
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sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
64

 

Dari Pasal 126 ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang 

melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III 

untuk digunakan orang lain akan dipidana penjara paling sedikit 3 tahun apabila 

hal tersebut membuat orang lain mati, cacat permanen akan dipidana paling 

sedikit 5 tahun dan paling lama penjara 15 tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditambah 1/3”. 

 

 

 

 

C. Landasan Teori   

A. Teori Penanggulangan Kejahatan 
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Dalam menanggulangi kejahatan dibidang Narkotika ada 2 (Dua) cara untuk 

itu yaitu: preventif upaya pencegahan dan tindakan represif upaya setelah 

terjadinya kejahatan.  

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakuakan sebelum terjadinya 

kejahatan atau bisa dikatakan tindakan pencegahan agar kejahatan tersebut 

tidak terjadi.  

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan 

tindakan preventif mencegah kejahatan lebih baik ketimbang memperbaiki 

setelah terjadinya kejahatan, dari segi biaya dan hal lainya, mencegah lebih 

cepat untuk mencapai tujuan .
65

 

“Kemudian Bonger juga berpendapat cara-cara penanggulangan kejahatan 

adalah : 

a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan 

prevensi dalam arti sempit, Prevensi kejahatan dalam arti sempit 

meliputi :  

1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari 

nafsu berbuat jahat. 

2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal 

                                                            
65 Samsudin M A. Qirom, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan 

Hukum, (Yogyakarta : Liberti,  1985) hal. 46 
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sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya 

memperbaiki ekonomi. 

b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 

kejahatan dengan berusaha menciptakan; 

1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

2. Sistem peradilan yang objektif 

3. Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur. 

d. Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah 

prevensi kejahatan pada umumnya. 

2.Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
66

 Tindakan ini lebih 

dititikberatkan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu 

antara lain dengan memberikan hukuman pidana atas perbuatannya. Tindakan 

ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang 

akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam 

melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan 

di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. 

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik 

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik 

rehabilitasi, yaitu : 

                                                            
66 Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung, Alumni,  1976, )Hal. 
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a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum 

penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman 

bersyarat dan hukuman kurungan. 

b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi 

orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi 

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan 

agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat. 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu 

usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman 

(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan 

dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga 

permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak 

lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. 

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 

2. Peradilan yang efektif. 

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi. 

5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan. 

7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
67

 

                                                            
67 Soedjono, D, Op Cit, hal. 45 
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Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut 

diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi 

dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian”. 
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