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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Landasan Konseptual 

Dalam pengkajian ini akan digunakan sejumlah sebutan yang bakal 

kerap digunakan, antara lain: 

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 

a. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bermaksud 

memeriksa fenomena kebiadaban seekstensif mungkin 

(kriminologi teoritis maupun murni).2 Kata kriminologi 

dikemukakan oleh sosok antropolog Prancis bernama P. 

Topinard (2012) yaitu menyusun dua sebutan bahasa latin 

crimen serta logos. Crimen yaitu kejahatan, sedangkan logos 

bermakna kemahiran. Oleh karena itu, kriminologi 

mengandung makna ilmiah dalam mempelajari masalah 

kejahatan.3 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminologi 

merupakan sains maupun kemahiran mengenai kebiadaban 

serta perbuatan pidana.4 Sementara itu, menurut Soedarto 

(2018) bahwa kriminologi ialah kekhususan actual serta tidak 

melukiskan kekhususan preskriptif kendatipun mempunyai 

                                                           
2 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi (Jakarta: PT. Pembanguan Ghalia Indonesia, 

1977), hlm. 21. 
3 Kadir Junaedi, “Definisi Kriminologi,” 2018. 
4 “Arti Kata Kriminologi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 

https://kbbi.web.id/kriminologi. 
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relasi special pada kaidah, spesialnya kaidah pidana. 

Kriminologi merupakan kekhususan yang ideografis, 

maksudnya melambangkan kekonkretan yang timbul pada 

kekerabatan, serta kekhususan sains yang nomothetis yang 

berikhtiar mencapai kekonkretan global.5 

Tidak hanya itu, Taft dan England (2012) juga 

mengemukakan bahwa istilah kriminologi digolongkan dalam 

dua pengertian, yakni:  

1) Pengertian ekstensif, kriminologi menggambarkan 

sebuah analisis (bukan ilmu yang komplit) yang 

melibatkan ke dalam ruang lingkupnya beraneka ragam 

perihal yang dibutuhkan buat mengerti serta 

membendung kebiadaban  maupun dibutuhkan buat 

pembentangan hukum, termuat penghukuman maupun 

pertumbuhan para penjahat, memahami dengan cara apa 

mereka melantaskan kejahatan.  

2) Pengertian dangkal, kriminologi sekedar 

menggambarkan analisis yang berusaha untuk 

mengartikan kejatahan, memahami degan cara apa 

mereka melantaskan kejahatan. Andaikaan yang 

terbelakang, yakni penafsiran sempit diterima, kita 

mesti menelaah pembaharuan pemeran kejahatan yang 

                                                           
5 Gatot Anwar Nasution, “Apa Yang Dimaksud Dengan Kriminologi,” https://www.dictio.id/t/apa-

yang-dimaksud-dengan-kriminologi/14807. 
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matang, investigasi kejahatan, pembaruan anak serta 

penangkalan kejahatan.6 

Sedangkan menurut Wolfgang, Savitz serta Johnston 

(2015), kriminologi ialah segelentir sains kemahiran yang 

berkenaan dengan kejahatan yang bermanfaat agar didapatkan 

wawasan serta makna mengenai fenomena kebiadaban dengan 

metode menelaah serta menganalisis ala saintifik perihal 

eksplanasi-eksplanasi, paradigm, keharmonisan-keharmonisan, 

serta variable-variabel kausal yang berkaitan dengan 

kebiadaban, actor kebiadaban serta respon dari kekerabatan 

mengenai perihal tersebut. Sehingga sasaran studi kriminologi 

melingkupi:  

1) Aksi yang dikatakan bak kebiadaban 

2) Eksekutor kebiadaban 

3) Respon kekerabatan yang diutarakan baik kepada aksi-

aksi maupun kepada eksekutornya. Ketiga sasaran studi 

kriminologi ini tidak dapat dicerai-beraikan.satu aksi 

yang diperbuat bias disimpulkan bak kebiadaban 

apabila mendapat respon dari kekerabatan.7 

Berdasarkan pemikiran sejumlah sarjana terpandang, 

menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut: 

1) “Edwin H. Sutherland (2011) 

                                                           
6 Op. Cit., Junaedi Kadir, Definisi Kriminologi 
7 Ustan Ali, “Pengertian Kriminologi Dalam Hukum Pidana,”  

http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-kriminologi-dalam-hukum-pidana.html/. 
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 Kriminologi merupakan instrumen 

kemahiran yang menelaah kebiadaban bagaikan 

keajaiban sosial, terbilang di dalamnnya 

prosedur penyusunan undang-undang, serta 

proses pembuatan undang-undang, pelanggaran 

undang-undang, maupun pandangan mengenai 

pelanggaran undang-undang.8 

2) Thorsten Stellin (2018) 

 Kriminologi digunakan untuk 

mendeskripsikan ilmu mengenai penjahat serta 

formula menanggunglanginya (treatment), 

sedangkan spesialis kontinental, menurut beliau 

hanya mencari sebab-musabab kejahatan 

(ethology of crime).9 

3) J.Michael dan M.J. Adler (2018) 

 Kriminologi mencakup totalitas bahan 

evidensi serta karakter penjahat, lingkunganya 

serta prosedur macam mana penjahat tersebut 

sah maupun tidak sah diperlakukan sama 

insititusi kekerabatan serta sama personel 

kekerabatan.10 

4) Stephen Hurwits (2018) 

                                                           
8 I.S. Susanto, Kriminologi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) ), hlm. 1 
9 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018) , hlm. 2. 
10 Ibid. 
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 Kriminologi merupakan bagian dari ilmu 

criminal melalui pengkajian empiric maupun 

actual berikhtiar memperuntukkan perkiraan 

mengenai gejala-gejala pidana.11 

5) Muljatno (2018) 

 Kriminologi merupakan kemahiran 

rekognisi mengenai kebiadaban maupun 

perilaku buruk maupun perihal individunya 

yang terjerat perihal kebiadaban maupun 

perilaku buruk tersebut. Bersama kebiadaban 

dideskripsikan juga kesalahan, yang artinya 

perilaku yang berlandaskan ketetapan konstitusi 

dikenakan dengan pidana maupun kriminalitas 

meliputi kejahatan maupun perilaku jelek.12 

6) Soedjono Dirdjosisworo (2018) 

 Kriminologi adalah studi tentang kejahatan 

sebagai penyebab gejala manusia, dampak, 

perbaikan dan pencegahan mengumpulkan 

berbagai kontribusi ilmiah.13 

7) R. Soesilo (2018) 

 Kriminologi merupakan studi sains yang 

didukung oleh beraneka ragam studi yang 

membahas kebiadaban serta pelaku kejahatan, 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid, hlm. 3. 
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penyebab serta konsekuensinya, dengan manfaat 

agar alhasil bias dipergunakan sebagai alat 

menanggulangi serta memberantas kejahatan.14 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan 

bahwa kriminologi ialah kemahiran pengetahuan yang 

bertujuan untuk menafsirkan maupun menganalisis sebab-

muabab timbulnya suatu kejahatan maupun menelusuri 

mengapa kejahatan itu dapat terjadi. 

b. Tujuan Kriminologi 

Secara universal, kriminologi bertujuan untuk menelaah 

kejahatan dari semua persepektif kehidupan, dengan tujuan 

untuk memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik. 

Secara khusus, tujuan kriminologi adalah untuk: 

1) Bahan input untuk menyusun Undang-Undang 

(penyatuan/penghapusan Undang-Undang). 

2) Bahan input untuk petugas penegak hukum 

mengenai prosedur penegakan hukum serta dan 

pengawalan kejahatan non-pidana, khususnya 

polisi nasional. 

3) Memberikan informasi kepada semua lembaga 

untuk secara konsisten menerapkan fungsi 

pencegahan kejahatan mereka. 

                                                           
14 Ibid. 
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4) Menyampaikan data kepada perusahaan yang 

melakukan pengawalan internal yang saksama 

serta terekognisi dalam perusahaan dan 

melakukan fungsi sosial di dalam perusahaan 

untuk mencegah kejahatan. 

5) Menyampaikan data kepada komunitas 

perumahan dan lokasi global untuk memastikan 

pencegahan kejahatan swadaya.15 

Dalam hal ini, tugas kriminologi adalah bagaimana 

menganalisis proses menyediakan label jahat yang berlaku 

untuk perilaku individu tertentu.16 

c. Ruang Lingkup Kriminologi 

Pembahasan mengenai ruang lingkup kriminologi 

bermakna membicarakan tentang obyek kriminologi. Intinya, 

ruang lingkup diskusi kriminologis mencakup tiga poin utama, 

yaitu:  

1) Metode pembentukkan hukum pidana maupun acara 

pidana (making laws). Hal-hal yang menjadi pokok 

diskusi dalam pengembangan hukum pidana (process of 

making laws) di antaranya: 

a) Makna kejahatan; 

b) Elemen-elemen kejahatan; 

                                                           
15 Budiyanto, “Kriminologi Sebuah Pengantar,”, 

https://budi399.wordpress.com/2010/03/29/kriminologi-sebuah-pengantar/. 
16 Op. Cit., I.S. Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 19. 
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c) Sifat relatif dari definisi kejahatan; 

d) Klasifikasi kejahatan; 

e) Perangkaan kejahatan. 

2) Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni filosofi-

filosofi yang menerbitkan timbulnya kejahatan 

(breaking of laws). 

Hal-hal yang diterangkan dalam etiologi kriminal 

(breaking laws) ialah: 

a) Ajaran-ajaran maupun paham-paham 

kriminologi; 

b) Filosofi-filosofi kriminologi; 

c) Beraneka ragam prespektif kriminologi. 

3) Respon mengenai pengingkaran hukum (reacting 

toward the breaking of laws).  

Respons dalam kasus ini tidak hanya untuk pelaku 

dalam bentuk tindakan represif melainkan juga respon 

kepada calon pelaku yakni potensial dalam bentuk 

pencegahan kejahatan (criminal prevention). Diskusi 

tentang masalah-masalah seperti pengingkaran hukum 

(reacting towrd the breaking laws) antara lain: 

a) Filosofi-filosofi penghukuman;  
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b) Upaya untuk menyelesaikan dan mencegah 

kejahatan dalam bentuk tindakan pre-emtif, 

preventif, represif maupun rehabilitasi.17 

d. Objek Kriminologi 

Kriminologi umumnya bertujuan untuk memahami lebih 

dalam kejahatan dari semua aspek dan berharap dapat 

memahami kejahatan dari perspektif yang lebih luas. Karena 

itu, penelitian kriminologis termasuk: 

1) Kejahatan 

Perilaku semacam ini disebut kejahatan. Kejahatan 

mempunyai takaran apabila perbuatan dipelajari dari 

kaidah-kaidah pidana, maka perbuatan pidana ialah 

perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada 

dalam hukum pidana. 

2) Penjahat 

Seseorang yang membuat kebiadaban. Metode 

penelitian tentang perilaku atau pelanggar dilakukan 

melalui penggunaan kriminologi positif. Aliran positif 

ini digunakan untuk memahami mengapa individu 

melakukan kebiadan tersebut. Ketidaksamaan terletak 

pada aspek badani, sosiol kultural dan psikis. 

3) Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta 

penjahat atau perilaku 

                                                           
17  Op. Cit., A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, ed. 1, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3. 
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Berhubungan dengan reaksi umum terhadap 

kejahatan. Ini dirancang untuk mempelajari pandangan 

dan reaksi orang-orang untuk memahami gejala di 

masyarakat. Gejala-gejala ini dianggap berbahaya atau 

dapat membahayakan masyarakat luas.18 

e. Pembagian Kriminologi 

Secara garis besar, kriminologi terbagi dalam dua 

golongan, yaitu kriminologi teoretis dan kriminologi praktis. 

Dari dua golongan tersebut, masih terbagi-bagi lagi seperti 

uraian berikut ini: 

1) Kriminologi Teoretis 

Secara teoretis kriminologi dapat dibagi lagi 

menjadi lima bagian pengetahuan. Setiap bagian 

memperdalam pemahaman tentang akar teori kejahatan. 

a) Antropologi Kriminal 

Studi sains yang menjabarkan mengenai 

indikasi-indikasi biologis yang memerankan 

karakteristik pelaku kejahatan. Misalnya, 

menurut Lambroso, sifat penjahat termasuk 

tengkorak panjang, rambut tebal, tengkorak 

payudara yang menonjol, hidung dahi, dan 

sebagainya. 

b) Sosiologi Kriminal 

                                                           
18 Muthmainah, “PENGERTIAN KRIMINOLOGI,” https://thegorbalsla.com/pengertian-

kriminologi/#Objek_kriminologi. 
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Studi sains yang menjelaskan kejahatan bak 

fenomena sosial. Pembagian kategori sosiologi 

kriminal meliputi:  

i. Etiologi sosial: Studi yang meneliti 

tentang penyebab kejahatan. 

ii. Geografis: Studi yang mempelajari 

interaksi antara lokasi regional dan 

kejahatan. 

iii. Klimatologis: Studi yang 

menggambarkan relasi antar cuaca 

serta kejahatan. 

c) Psikologi Kriminal 

Studi sains yang mempelajari kejahatan dari 

sudut pandang psikologis. Psikologi 

kriminologis masih terbagi menjadi: 

i. Tipologi: Studi yang menjelaskan 

klasifikasi-klasifikasi kriminal. 

ii. Psikologi sosial kriminal: Studi yang 

menjelaskan kejahatan dari 

perspektif psikologi sosial. 

d) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal 

Studi mengenai penyakit mental atau 

penjahat yang gila. Misalnya, penelitian tentang 
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pelanggar yang masih menerima perawatan di 

rumah sakit jiwa.  

e) Penologi 

Ilmu pengetahuan yang menjealskan 

mengenai histori, makna serta kepentinga 

hukum. 

f) Kriminologi Praktis 

Studi yang bermanfaat menghapuskan 

kejahatan yang terjadi di konsorsium. Dapat 

juga dicatat bahwa kriminologi praktis ialah 

sains terapan (applied criminology).  

g) Hygiene Kriminal 

Unit kriminologi yang berupaya 

memberantas penyebab kejahatan. Misalnya 

dengan meningkatkan ekonomi nasional, 

konseling (guidance and counceling) 

penyediaan fasilitas olahraga dan lainnya. 

h) Politik Kriminal 

Studi yang menjelaskan metode penentuan 

hukum terbaik bagi seorang terpidana sehingga 

ia dapat mengenali kesalahannya dan tidak ingin 

melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat 

menghukum hukuman yang paling adil, 

dibutuhkan iman dan pembuktian; sementara 
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untuk mendapatkan semua ini, perlu diselidiki 

bagaimana metode kriminal membuat kejahatan. 

i) Kriminalistik (Police Scientific) 

Studi mengenai teknik kriminal dan 

penangkapan penjahat.19 

f. Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan 

Depenalisasi 

Dalam pemahaman awam, bahkan dalam bahasa sehari-

hari, kerap kali istilah kriminalisasi dimaknai dalam konotasi 

negative. Pdahal dalam kriminologi, istilah kriminalisasi 

tetaplah berkonotasi positif, dikarenakan makna kriminalisasi 

juga hampir sama dengan yang dipahami dalam kriminologi, 

yakni memperlihatkan proses perilaku yang pada awalnya tidak 

diklasifikasikan sebagai insiden kriminal tetapi kemudian 

diklasifikasikan sebagai insiden kriminal oleh publik. 

Pada hakikinya, kriminalisasi terkait dengan asas legalitas 

(postulat nullum delictum nulla poena sine praevia lege 

poenalo) yakni tidak ada hukuman yang dikenakan selain 

ketentuan pidana dari Undang-Undang yang sudah lebih awal 

dari perbuatan itu. Adapun studi dekriminalisasi dan 

depenalisasi terkait asas ultimum remidum principle, berpikir 

bahwa menggunakan hukum pidana hanyalah langkah terakhir. 

1) Proses Kriminalisasi 

                                                           
19 Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar Op. Cit., A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu 

Pengantar, ed. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5. 
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Proses kriminalisasi ialah metode dimana tindakan 

tersebut awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan, dan 

setelah itu dibuatnya undang-undang ini, kemudian ini 

menjadi perbuatan kejahatan. 

Contohnya, delik zinah dalam Pasal 284 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana saat ini hanya dapat 

menjerat pelaku yang sudah bersuami/beristri lalu 

berhubungan badan dengan individu lain. Andai saja 

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana suatu saat disahkan, maka mereka yang 

melakukan persetubuhan, meskipun dua-duanya belum 

bersuami/bersitri, maka akan terjerat dalam tindak 

pidana perzinahan. 

2) Proses Dekriminalisasi 

Proses Dekriminalisasi adalah suatu proses, ketika 

suatu tindakan yang merupakan kejahatan dilarang 

dalam hukum pidana, klausul yang terkait dengan 

tindakan tersebut dicabut dari hukum, sehingga 

tindakan tersebut tidak lagi merupakan kejahatan. 

Misalnya, proses dekriminalisasi rahasia terjadi 

bukan karena ketentuan yang terkait dengan tindakan 

tersebut ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang 

terkandung dalam artikel sudah mati atau tidak lagi 

berlaku. Ini hanya dapat dilihat dalam Pasal 283 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana, dalam kerangka 

program keluarga berencana saja. Pasal 283 ayat 1 

menegaskan: 

 “Diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, 

memberikan untuk terus maupun untuk sementara 

waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, 

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, 

maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, 

dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga 

bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi 

tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah 

diketahuinya.” 

Dalam kenyataannya, perbuatan memperlihatkan 

alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh 

petugas Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional namun mereka tidak dipidana. 

3) Proses Depenalisasi 

Didalam sistem depenalisasi muncul suatu 

pemahaman bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan 

ultimum remidium karena sanksi negatif kejahatan 

dihilangkan dari kejahatan terancam oleh kejahatan. 
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Oleh karena itu, sanksi non-pidana tertentu dikenakan 

pada tindakan tertentu, dan jika tidak berhasil, sanksi 

pidana pada akhirnya akan digunakan sebagai upaya 

terakhir dalam keadaan darurat.20 

g. Perbandingan Kriminologi dan Hukum Pidana 

Kriminologi maupun hukum pidana memiliki kesamaan 

maupun perbedaan juga, itulah sebabnya terdapat 

perbandingan, berikut ini merupakan persamaan maupun 

perbedaannya. 

1) Persamaan 

a) Memiliki objek kajian kejahatan; 

b) Mengupayakan pencegahan kejahatan. 

2) Perbedaan 

a) Kriminologi ingin memahami seluk beluk Tuan A 

membuat kejahatan melakukan kejahatan melainkan 

Hukum Pidana pengen mengetahuii apakah Tuan A 

telah melaksanakan kejahatan. 

b) Kriminologi memberikan materi dalam perumusan 

perundang-undangan pidana sedangkan Hukum 

Pidana memberikan makna kejahatan sudah 

diringkaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

                                                           
20  Op. Cit., A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, ed. 1, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), hlm. 9. 
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c) Hukum pidana pertama-tama mengidentifikasi 

individu sebagai penjahat, dan kemudian langkah 

selanjutnya dalam kriminologi adalah untuk 

memeriksa penyebab inidivud melakukan 

kejahatan.21 

  

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Pada dasarnya, kejahatan adalah pemahaman dasar hukum 

pidana. Dimana, tindak pidana yang dalam bahasa Belanda, 

strafbaar feit, yang aktualnya ialah sebutan formal yang 

diterapkan di Indonesia yakni Strafwetboek maupun Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana adalah 

tindakan yang dilakukan pelaku dapat dianggap sebagai tindak 

pidana.22 

Ada beberapa perbedaan dalam terminologi pidana dalam 

konsep hukum Indonesia. Beberapa orang menyebut sebutan 

perilaku pidana tersebut bak perkara pidana, perbuatan pidana 

serta delik. Tindak pidana dalam bahasa Latin dipakai istilah 

“Delict” atau “Delictum” dalam Bahasa Indonesia digunakan 

terma Delik. Menurut Moeljatno (2012) tindak pidana adalah 

aksi yang ditidakbolehkan oleh satu kaidah hukum, kekangan 

dimana dengan intimidasi maupun penalti yang berbentuk 

                                                           
21 Ibid, hlm. 23. 
22 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Redaksi Refika, 

2014) , hlm. 59. 
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pidana khusus, kepada setiap individu yang mengingkari 

kekangan tersebut dapat juga disimpulkan bahwa aksi pidana 

merupakan aksi yang karena suatu kaidah dikekang serta 

diintimidasi dengan pidana. Asal saja dalam pidana dikenang 

bahwa kekangan diutarakan pada aksi.23 

Sedangkan menurut P.A.F Laminating (2017) terma tindak 

pidana berasal muasa dari bahasa Belanda yakni Strafbaar feit. 

Perkataan feit yang merupakan separuh dari suatu kebenaran, 

sedangkan straafbar merupakan dapat dihukum, sehingga 

secara sistematis perkataan strafbaar feit itu dapat diartikan 

maupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang 

merupakan sebagian dari suatu kebenaran yang dapat 

dihukum.24 

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut sistem dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni didalam 

Buku volume II yaitu kejahatan serta didalam Buku volume III 

yaitu pelanggaran. Makna kejahatan didefinisikan semua 

bentuk perilaku yang melanggar keadilan dalam opini publik, 

bahkan jika tindakan ini belum memiliki undang-undang yang 

mengancam kriminal atau aturan hukum. Sedangkan definisi 

penyimpangan merupakan bentuk tindakan yang sudah 

                                                           
23 “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Menurut Para Ahli,”, 

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertiam-tindak-pidana-dan-unsur.html. 
24 Abila Rezfan Azkadina, “Apa Yang Dimaksud Dengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana 

Indonesia?,” https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-

pidana-indonesia/12364. 
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ditetapkan dalam undang-undang, publik menganggapnya 

sebagai pelanggaran pidana, oleh karena adanya hukum dan 

kaidah yang mengklasifikasikannya. Berdasarkan M.v.T 

(Memorie van Toelichting) yang dicuplik oleh Moeljatno 

(2008), bahwa kejahatan merupakan “rechtsdelicten” yakni 

perilaku-perilaku yang walaupun tidak ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan sebagai perbuata pidana, sudah 

diujikan sebagai perilaku yang berlawanan dengan kaidah nilai. 

Melainkan pelanggaran ialah “wetsdelicten” yakni perilaku-

perilaku yang bawaanya membangkang.25 

Distribusi tingkat hukuman untuk kejahatan dan 

pelanggaran didasarkan pada beratnya hukuman pidana. 

Ancaman pidana terhadap kejahatan lebih serius daripada 

pelanggaran. Saya dapat melihat beberapa perbedaan:  

a) Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 

perandaian perilaku pidana, perandaian dalam perihal 

penyimpangan tidak dihukum, melainkan kejahatan 

yang bias dihukum. 

b) Dalam hal pembantuan, pembantuan dalam melakukan 

pelanggaran tidak dipidana sedangkan dalam perihal 

membuat perilaku pidana kejahatan dapat dipidana.  

c) Dalam hal penyertaan tindak pidana yang dilakukan 

terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan 

                                                           
25 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 78. 
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hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam 

pelanggaran tidak berlaku.  

d) Ketetapan pidana dalam perundang-undangan Indonesia 

hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di 

luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan 

jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.  

e) Masa tenggang, apakah itu hak untuk menentukan 

kejahatan dan hak untuk melakukan kejahatan lebih 

pendek daripada waktu kejahatan.  

f) Perihal perbarengn perbuatan (concursus), skema 

penerapan hokum dalam concursus kejahatan 

meliabtkan skema absorbs yang diperketat, melainkan 

dalam concursus penyimpangan memakai skema 

akumulasi tulen. Berikut ini merupakan klasifikasi-

klasifikasi mengenai tindak pidana yaitu:26 

a. Tindak pidana formil adalah tindakan kriminal 

yang dirumuskan dengan menyoroti tindakan ini 

dilarang. Jika seseorang melakukan kejahatan 

berdasarkan formula delik, maka orang tersebut 

melakukan kejahatan, terlepas dari konsekuensi 

dari tindakan tersebut. Misalnya: Pasal 362 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

pencurian, yang dirumuskan untuk mengambil 

                                                           
26 Widnyana I. Made, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 47. 
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barang, tanpa mempertanyakan konsekuensi 

spesifik dari pemungutan tersebut.  

b. Tindak pidana materiil adalah tindakan kriminal 

yang diringkaskan melalui pemusatan perihal 

ganjaran yang dikekang serta tidak diingini. 

Perilaku pidana ini akan selesai apabila 

ganjarannya telah muncul, sedangkan metode 

melantaskan perilaku itu tidak dipersoalkan. 

Seperti pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana mengenai pembunuhan, yang 

diringkaskan bak perilaku yang mengganjarkan 

meninggalnya individu.  

c. Tindak pidana formil materiil tercata dalam 

pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai penipuan dimana kecuali berfokus 

pada aksi yang dikekang yakni menggunakan 

nama samara maupun situasi gadungan juga 

berfokus pada alhasil untuk menghilangkan 

tagihan maupun melantarkan tunggakan yang 

ialah ganjaran yang dikekang. 

d. Tindak pidana dolus merupakan aksi pidana 

yang mengandung elemen terencana dalam 

ringkasannya. Seperti pasal 338 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan, 

Samuel Tan. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak PidanaPemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah Terhadap 
Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM), 2019. 
UIB Repository©2019



30 

 

Universitas Internasional Batam 

 

pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai kesengajaan membakar maupun 

membuat peleteusan serta banjir.  

e. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang 

memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. 

Contoh: Pasal 359 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tentang kealpaan yang 

menyebabkan orang mati atau luka. 

f. Tindak pidana Comissionis merupakan aksi 

pidana yang berbentuk aksi dinamis. Aksi 

dinamis merupakan aksi yang untuk 

mengkonfigurasikannya dikodekannya 

terdapatnya maneuver dari fisik tubuh individu 

yang melakukannya. Seperti pasal 362, 338 serta 

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

g. Tindak pidana Omisionis yaitu, bentuk tindak 

pidana, tidak melakukan apa pun. Kejahatan ini 

dapat disebut kejahatan pelengahan satu 

tanggungan kaidah. Seperti pasal 531 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai 

agresi kepada individu yang butuh dibantu, 

terdapat delicta commisionis perommisionem 

commissa yakni aksi pidana yang awamnya 

tergolong dari melaksanakan satu eprihal, 
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namun dapat juga dilaksanakan dengan tidak 

beraski.27 Seperti bunda sengaja tidak kasih 

makanan pada bayinya, kemudian bayi itu 

meninggal kelaparan, sehingga bunda dapat 

dipidana berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.  

h. Tindak pidana aduan muncul akibat keluhan dari 

objek sasaran maupun kerabat. Misalnya: Pasal 

310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai pengotoran identias. Aksi pidana 

lazimnya ialah aksi pidana yang sebagian besar 

sudah tercatat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang dalam aksi pidana lazimnya 

tidak ada perlawanan apapun, eksekutor dari 

aksi pidana ini dapat didakwa secara kaidah.  

i. Tindak Pidana yang berlangsung terus adalah 

tindak pidana yang memiliki ciri perbuatan yang 

dilarang berlangsung secara terus menerus. 

Contoh: Pasal 333 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana adalah tentang merampas 

kemerdekaan seseorang. 

j. Aksi pidana dalam corak utama diringkaskan 

secara terperinci, maksudnya segala partikel 

                                                           
27 Ibid, hlm. 76 
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yang tercatat pasalnya sudah dicatat dengan 

terperinci, dengan kata lain tersisip penafsiran 

yuridis dari aksi pidana ini, seperti pasal 362 

mengenai pencurian. Sebaliknya perihal corak 

yang kronis maupun yang di dangkal 

menggambarkan kapabilitas pasal dalam corak 

utamanya, yang selanjutnya di ekstrakan partikel 

yang berbentuk kronis serta dangkal secara 

dogmatis dalam ringkasan. Terdapatnya 

komponen yang kronis maupun dangkal, maka 

intimidasi pidana menjadi lebih kronis maupun 

dangkal daripada pasal corak utamanya. Seperti 

aksi pidana yang kronis pasal 340 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana mengenai 

pembunuhan berencana contoh aksi pidana 

dangkal yakni pasal 341 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana mengenai pembunuhan yang 

diperbuat oleh bunda pada buah hatinya yang 

baru lahir. 

c. Asas-Asas Hukum Pidana 

 Asas Hukum Pidana menurut panitia ahli yang dibentuk oleh 

Badan Pembinaan Hukum Nasional baik panitian tahun 1979/1980 

maupun 1980/1981 menentukan sebagai berikut: 

1) Asas legalitas 
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 Asas ini tercantum didalam pasal 1 ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan didalam 

bahasa latin:” Nullum Delictum nulla poena sine 

legipoenali” ini berarti bahwa tidak ada tindakan yang 

dapat dihukum, tetapi ada aturan pidana dalam undang-

undang yang ada sebelum tindakan itu. 

2) Asas Praduga Tak Bersalah 

 Individu ditetapkan tidak memiliki keslahan sampai 

putusan hakim tetap menvonis dia berslah. 

3) Asas Equality Before the Law 

  Prinsip memastikan bahwa setiap orang setara di 

hadapan hukum. 

4) Asas Teritorialitas atau Wilayah 

 Prinsip teritorial ini tercantum dalam pasal 2 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: 

“peraturan hukum pidana Indonesia berlaku untuk 

semua orang yang melanggar nilai-nilai Indonesia 

(straftbaar feit) yang berarti bahwa pelaku tidak harus 

benar secara fisik berada di Indonesia, tetapi ada 

pelanggaran straftbaar feit timbul di Indonesia. 

5) Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan 

 Prinsip ini menetapkan bahwa hukum pidana suatu 

negara (juga Indonesia) berlaku untuk tindakan yang 

dilakukan di luar negeri, apabila karena kepentingan 
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tertentu, terutama kepentingan Negara yang dilanggar di 

luar lingkup kekuasaan itu. Prinsip ini diatur dalam 

Pasal 4, ayat 1, 2 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Maka prinsip ini dirumuskan dengan nomor 

hukum. Nomor 4 tahun 1976 terkait dengan kejahatan 

penerbangan dan juga mematuhi ketentuan Bagian 3 

hukum. 1955 (Drt) melibatkan kejahatan ekonomi. 

6) Asas Personalitas atau Asas Nasional Aktif 

 Inti dari prinsip ini diatur dalam pasal 5 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, prinsip kepribadian 

diperluas dalam pasal 7 yang di samping itu, 

mengandung prinsip kebangsaan aktif (asas 

personalitas) serta prinsip nasional pasif (asas 

perlindungan). 

7) Asas Universalitas 

 Jenis kejahatan yang diancam sesuai dengan prinsip 

ini sangat berbahaya, dan ini tidak hanya bagi 

kepentingan Indonesia, tetapi juga dari kepentingan 

universal seluruh dunia dianggap perlu untuk dicegah 

dan diberantas. Demikianlah, oleh karena itu orang-

orang Jerman menyebut prinsip ini welrechtsprinhzip 

(prinsip hukum dunia) otoritas peradilan mutlak ada di 

sini karena yuridiksi pengadilan tidak lagi tergantung 
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pada tempat terjadinya kejahatan, kewarganegaraan 

atau tempat tinggal terdakwa.28 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan 

a. Pengertian Penanggulangan Kejahatan 

Pencegahan kejahatan adalah serangkaian upaya untuk 

mencegah kejahatan sehingga tidak melanggar norma-norma 

yang berlaku di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 29 

Tidak seorang pun ingin melakukan kejahatan di komunitas 

tempat ia tinggal, karena kejahatan dapat mengganggu atau 

membahayakan komunitas, dan tidak hanya itu, bahkan dapat 

mengancam kehidupan anggota masyarakat. Karena itu, upaya 

harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah kejahatan.30 

Pencegahan kejahatan adalah kebijakan yang saling terkait, 

seperti penetapan social, penetapan kriminalitasi dan kebijakan 

hukum pidana, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Dan kebijakan kriminal ini merupakan upaya rasional oleh 

masyarakat untuk menyelesaikan kejahatan untuk menciptakan 

kesejahteraan.31 

b. Cara Tempuh Penanggulangan Kejahatan 

                                                           
28 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 55. 
29 “Pengertian Penanggulangan Kejahatan”, https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-

penanggulangan-kejahatan.html., diunduh November 2016.  
30 Saleh Muliadi, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan (Palu, 2012), hlm. 8. 
31 “Pengertian Penanggulangan Kejahatan”, https://suduthukum.com/2016/11/pengertian-

penanggulangan-kejahatan.html. 
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Memberikan sanksi pidana yang ditujukan secara langsung 

menghasilkan efek jera sehingga pelaku tidak melakukan 

tindakan kedua atau potensial pelaku lainnya tidak melakukan 

hal yang sama. 

Ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif, dibagi menjadi 

teori pencegahan umum, yang membuat orang takut terlibat 

dalam kejahatan dan teori pencegahan khusus untuk mencegah 

penjahat yang dihukum tidak mengulangi kejahatan.32 

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan 

dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Dengan 

demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar 

dibagi menjadi: 

a) Pre-Emtif 

Pencegahan kejahatan dalam upaya pencegahan 

merupakan usaha dini polisi untuk menangkal 

pelanggaran pidana. Berbagai upaya sedang dilakukan 

dalam bidang pencegahan kejahatan secara pre-emtif 

proaktif, yaitu dengan menaburkan mutu-mutu dan 

etika-etika yang asri sehingga etika-etika ini dapat 

diinternalisasi oleh orang-orang. 

Sekalipun dimungkinkan penyimpangan maupun 

kejahatan, tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, 

                                                           
32 Ibid, hlm. 187 
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sehingga tidak ada kejahatan. Karena itu, dalam 

pencegahan pre-emtif, komponen niat hilang bahkan 

jika ada peluang. Misalnya, di tengah malam, ketika 

lampu lalu lintas menyorot, pengemudi akan berhenti 

dan mengikuti aturan jalan, bahkan jika tidak ada 

penjaga polisi pada saat itu. 

b) Preventif 

Upaya preventif ialah perbuatan selanjutnya dari 

usaha pre-emtif yang tengah dalam konstelasi 

penangkalan sebelum munculnya kebiadaban. Dalam 

usaha preventif yang difokuskan yakni mengurangi 

kemungkinan untuk diperbuatnya kebiadaban. 

Contohnya ialah ada individu ingin maling motor, tetapi 

kemungkinan itu tiada karena motor-motor yang ada 

diletakkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 

kemungkinan menjadi hilang serta tidak muncul 

kejahatan. 

c) Represif 

Usaha tersebut diperbuat pada saat sudah timbul 

kejahatan, dan perbuatannya adalah mengambil bentuk 

penguatan hukum dengan memberikan hukuman.33 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 

                                                           
33  Op. Cit., A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, ed. 1, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), hlm. 92. 
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a. Pengertian Pemidanaan 

Istilah kriminal biasanya ditafsirkan sebagai hukum, 

sedangkan pemidanaan ditafsirkan sebagai hukuman.  

Pemidanaan lebih berimplikasi pada procedural memberikan 

sanksi pidana serta metode mempraktikkan pidana. 

Pada dasarnya Pidana diterapkan bukan karena individus 

udah melakukan kejahatan melainkan agar individu yang 

dianggat sudah melakukan jahat (penjahat) tidak lagi 

melakukan kejahatan, sementara yang lain takut melaksanakan 

kejahatan serupa. 

Pemidanaan ini bukan untuk pembalasan, tetapi untuk 

tujuan memberikan panduan untuk kejahatan dan mengambil 

tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. 

b. Tujuan Pemidanaan 

Titik berat pada penjatuhan pidana kepada individu 

merupakan pada tujuannya, yakni utnuk mencegah agar 

individu tersebut tidak melakukan kejahatan lagi. Oleh karena 

tujuannya bersifat integrative, maka tujuan pemidanaan 

merupakan: 

1) Pencegahan umum maupun khusus 

2) Perlindungan kekerabatan 

3) Menjaga persatuan kekerabatan 

4) Keseimbangan kekerabatan.34 

                                                           
34 Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, 2009, 

hlm. 101. 
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c. Jenis-Jenis Pemidanaan 

Sebagai akar pokok hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menguraikan jenis kejahatan. Menurut 

Stelsel Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana 

dapat dibagi menjadi: 

1) Pidana Pokok; 

a) Pidana Mati 

Pidana paling serius yang objeknya merupakan 

kehidupan manusia. Individu yang diberikan hukuman 

mati tidak diselenggarakan sebelum presiden 

bermaksud untuk mengeksekusi. Perintah eksekusi ini 

diberikan berdasarkan grasi baik diminta maupun tidak 

diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Keputusan 

tentang pengampunan dalam kasus ini dapat diterima 

atau ditolak, yang berarti bahwa jika pengampunan 

diterima, eksekusi tidak diperlukan, tetapi jika ditolak, 

eksekusi harus dilakukan. 

b) Pidana Penjara 

Pidana merampas kebebasan para penjahat 

merupakan penjahat super efisien agar terealisasinya 

manfaat hukuman. Kurungan semacam ini efisien 

karena cukup lama yang bervariasi dari satu hingga 

lima belas tahun, dan dapat diperpanjang hingga dua 

puluh tahun. Selain penjara seumur hidup, penjara 
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seumur hidup, ia harus dikirim ke penjara atau penjara 

selama 25 tahun. 

c) Pidana Kurungan 

Pidana perampasan kebebasan yang lebih ringan 

dari pidana penjara karena bervariasi dari satu hari ke 

satu tahun dan dapat ditingkatkan menjadi satu tahun 

dan empat bulan jika terjadi likuidasi kriminal. 

Eksekusi hukuman penjara dilakukan jika keputusan 

hakim memiliki efek hukum permanen, yaitu tidak ada 

obat untuk terpidana, seperti banding atau pencabutan 

hukuman asli. 

d) Pidana Denda 

Pidana untuk pembayaran sejumlah uang, karena 

hakim memutuskan untuk melakukan tindak pidana. 

Denda kriminal ini pada dasarnya berarti mengurangi 

properti individu secara paksa. Jika denda yang 

dijatuhkan oleh hakim tidak dibayarkan, terpidana dapat 

dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tidak 

lebih dari delapan bulan. 

e) Pidana Tutupan 

Pidana ini tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 1946, yang lebih 
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lanjutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. 

2) Pidana Tambahan  

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu 

Undang-undang memberikan kekuasaan kepada 

Negara melalui alat atau lembaganya untuk mencabut 

hak-hak tertentu yang, sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

penghapusan hak seperti hak untuk memegang posisi, 

bergabung dengan angkatan bersenjata, memilih dan 

dipilih sebagai penasihat hukum atau administrator, 

menggunakan kekuasaan seorang ayah atau wali dan 

hak untuk menjalankan mata pencaharian hak-hak 

tertentu seharusnya tidak terkait dengan hak-hak agama 

atau hak-hak narapidana. 

Dalam kasus-kasus di mana hak-hak tertentu dapat 

dicabut oleh hakim, mereka tidak abadi, tetapi hanya 

sementara, kecuali orang tersebut dijatuhi hukuman 

mati atau penjara seumur hidup. 

b) Pencabutan Barang-Barang Tertentu 

Penyitaan barang-barang tertentu adalah penyitaan 

barang hasil kejahatan maupun yang digunakan untuk 

kejahatan. Barang sitaan dapat disita atau dihancurkan 

oleh Negara. 

Samuel Tan. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak PidanaPemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah Terhadap 
Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM), 2019. 
UIB Repository©2019



42 

 

Universitas Internasional Batam 

 

c) Pengumuman Putusan Hakim 

Keputusan setiap hakim harus benar-benar 

diumumkan dalam proses publik (Pasal 195 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana), yang jika tidak, 

keputusan hakim tidak sah menurut hukum. Hukuman 

hakim ini hanya dapat ditegakkan dalam kasus-kasus 

yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 

dan 405. 

Laporan putusan hakim mengenai pemidanaan ialah 

publikasi tambahan dari putusan yang dijatuhkan oleh 

pengadilan.35 

. 

5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan 

a. Pengertian Pemerkosaan 

Perbuatan pemerkosaan dalam kosakata bahasa Indonesia, 

yang berarti pemaksaan oleh kekerasan, kekerasan atau invasi. 

Definisi pemerkosaan memiliki arti luas, tidak hanya dalam 

hubungan seksual, tetapi juga dalam bentuk lain, seperti 

pelanggaran hak asasi manusia lainnya.36 

                                                           
35 M.H. Rocky Marbun, “PIDANA DAN PEMIDANAAN,” n.d., 

https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/. 
36 Sujadi, Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengunkap Tindak 

Pemerkosaan,hlm. 6. 
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Menurut definisi pemerkosaan dalam “Kamus Besar 

Bahasa Indonesia”, definisi pemerkosaan adalah kekerasan; 

kekerasan.37 

Oleh karena itu, kejahatan terancam oleh kejahatan dalam 

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 

tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang memaksa 

seorang wanita yang tidak beristri melakukan hubungan seks 

dengannya (pria).  

  Undang-undang menganggap bahwa tidak perlu 

menentukan hukuman bagi perempuan yang dipaksa untuk 

melakukan hubungan seks karena bukan itu tidak mungkin 

berupa paksaan dari perempuan untuk laki-laki, melainkan 

tindakan kepada laki-laki tidak menyebabkan sesuatu yang 

buruk atau berbahaya. Kebalikannya terjadi dengan seorang 

wanita, ketika sebagai akibat dari hubungan seksual kehamilan 

terhadap seorang wanita dapat terjadi.   

Adapun pengertian perkosaan menurut beberapa ahli 

hukum, yaitu: 

1) Black's Law Dictionary 

Pemerkosaan adalah hubungan seksual menyimpang 

kaidah maupun illegal dengan seorang wanita tanpa 

persetujuannya. Persetubuhan illegal ini dengan seorang 

wanita oleh seorang pria dilakukan di bawah tekanan 

                                                           
37 “Arti Kata Perkosa.Memerkosa - Kamus Besar Bahasa Indonesia,”  

https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa. 
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dan bertentangan dengan keinginannya. Hubungan 

seksual yang perbuatan oleh individu pria kepada 

individu wanita yang bukan biniknya, serta tidak ada 

persetujuannya, diperbuat saat penolakkan wanita itu 

diatasi dengan paksa dan kegentaran atau dalam kondisi 

terhalang. 

2) Prodjodikoro 

Pemerkosaan terjadi Jika seorang pria memaksa 

seorang wanita yang bukan istrinya melakukan 

hubungan seks dengannya, maka dia tidak dapat 

memberontak, maka dia dipaksa untuk melakukan 

hubungan seks. 

3) R. Sugandhi  

Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa 

seorang wanita dan bukannya istrinya untuk memiliki 

ancaman kekerasan dengannya, yang mengharuskan 

alat kelamin pria untuk memasuki rongga genital wanita 

dan kemudian mengeluarkan air mani.38 

4) Soetardjo Wignjo Soebroto 

Pemerkosaan merupakan usaha melepaskan hasrat 

seksual pria terhadap wanita yang berdasarkan metika 

                                                           
38 Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis Dan Tindak Pidana Perkosaan,”  

https://www.kajiannpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html. 
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maupun kaidah ialah pelanggaran hukum yang 

dimaksudkan untuk melampiaskan hasrat seksual.39 

5) M.H. Tirtamidjaja 

6) Pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang berarti 

bahwa alat kelamin pria bersentuhan dengan seorang 

wanita yang umumnya menyebabkan kehamilan.40 

b. Jenis-Jenis Pemerkosaan 

Secara garis besar terdapat 5 (lima) jenis tindak pidana 

pemerkosaan, yakni: 

1) Seductive Rape 

Perkosaan terjadi karena kedua pihak merangsang. 

Awalnya, korban memutuskan untuk membatasi 

keintiman pribadi dengan membiarkan perilaku pelaku 

sampai batas tertentu, selama itu tidak melibatkan 

hubungan seksual. Namun, karena pelaku percaya 

bahwa perempuan biasanya perlu memaksa atau tidak 

memaksa mereka pun untuk merasakan kalah, maka 

akan ada perkosaan.  

2) Sadistic Rape 

Pemerkosaan dilakukan dengan cara yang sadis, 

menggabungkan Tindakan dan agresi seksual dalam 

bentuk kekerasan destruktif. Para pelaku menikmati 

                                                           
39  Op. Cit., Sujadi, Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengunkap Tindak 

Pemerkosaan”, hlm. 6. 
40 Op. Cit., Sujadi, Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengunkap Tindak 

Pemerkosaan”, hlm. 7.Sujadi. 
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kesenangan erotis bukan melalui hubungan seksual 

tetapi melalui serangan mengerikan pada organ dan 

tubuh reproduksi korban.  

3) Anger Rape 

 Perkosaan adalah jalan keluar dari kemarahan 

dan alat untuk mengekspresikan dan melepaskan 

kemarahan dan kemarahan yang menyakitkan. Tubuh 

korban tampaknya menjadi objek proyeksi pelaku untuk 

menyelesaikan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan 

kekecewaan mereka.  

4) Domination Rape 

Dalam hal ini, pelaku ingin menunjukkan kekuatan 

dan superioritas sebagai laki-laki daripada perempuan, 

yang tujuan utamanya adalah penaklukan seksual. 

5) Exploitation Rape 

Jenis pemerkosaan ini mungkin disebabkan oleh 

manfaat dan keadaan di mana perempuan secara 

ekonomi dan sosial tergantung pada status mereka.41 

c. Faktor Penyebab Pemerkosaan 

Banyak faktor yang melatar belakangi maupun mempunyai 

pengaruh terhadap individu sehingga melakukan tindak 

kejahatan pemerkosaan, yakni: 

1) Moral 

                                                           
41 Armando Brilian H.Lukar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak 

Pidana Perkosaan, 2013, hlm. 56. 
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Para pelaku pemerkosaan jelas rusak secara moral, 

yang mungkin disebabkan oleh latar belakang keluarga 

yang negatif. Orang tua tidak dapat mengontrol atau 

membaca perilaku sehari-hari anak mereka. Bahkan di 

lingkungan sekolah, mereka tidak memiliki kontrol atas 

perilaku mereka, sehingga individu yang berada dalam 

identifikasi diri dan rasa ingin tahu yang sedemikian 

besar tidak dapat mengendalikan atau berlebihan. 

2) Pergaulan 

Karena masalah etika di atas, koneksi mereka sangat 

bebas dan liar. Dalam komunitas / kelompok mereka, 

mereka mencoba mengeksplorasi segala sesuatu yang 

belum pernah mereka lihat, coba dan rasakan. Dari 

merokok, minum, menonton film porno hingga janji 

dengan gaya kencan yang berbeda. 

3) Ekonomi 

Faktor ini juga sangat mendukung kasus 

pemerkosaan saat ini. Mereka dapat menyebabkan 

keracunan dan tindakan kriminal lainnya karena 

kemungkinan kondisi ekonomi. 

4) Teknologi 

Kemudian dikombinasikan dengan teknologi yang 

berkembang saat ini, di mana mereka sangat mudah 

mengakses konten pornografi. Jadi ini membuat mereka 
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ketagihan, menjadikan mereka normal dan biasa dan 

terus dicatat dalam otak mereka. Karena otak sudah 

direkam dalam memori pornografi, sesuatu yang 

disebabkan oleh alkohol membuat mereka tidak dapat 

mengendalikan diri dan melakukan apa yang disimpan 

dalam memori. 

5) Media Massa 

Selain poin-poin di atas, pengaruh media juga telah 

mempengaruhi maraknya kasus. Laporan yang 

signifikan menjadikan hal ini normal bagi masyarakat. 

Jadi ini bukan lagi tabu di mata orang dan membuat 

mereka tidak peduli dengan keadaan ini.42 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana : 

a. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: 

 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.”43 

 

Maksud dari pasal ini adalah seseorang akan diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun jika didapati melakukan kekerasan 

                                                           
42 Alvient, “Ini Dia Penyebab Maraknya Kasus Pemerkosaan,” 2016, 

https://www.kaskus.co.id/threat/573a89d4902cfec68f8b456f/ini-dia-penyebab-maraknya-kasus-

pemerkosaan. 
43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 

285. 
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maupun ancaman kekerasan memaksa wanita untuk bersetubuh 

dengannya di luar perkawinan. 

b. Pasal 288 Ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana: 

“(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan 

seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk 

dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 

Isi dari pasal ini ialah individu akan digugat dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun jika didapati melakukan persetubuhan dengan 

seorang wanita yang diduganya belum waktunya untuk dikawin serta 

mengakibatkan luka. 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan 

pidana penjara paling lama delapan tahun. 

Maksud dari pasal ini adalah seseorang akan diancam dengan pidana 

penjara paling lama delapan tahun jika didapati mengakibatkan luka 

berat. 

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun.”44 

Arti dari pasal ini ialah individu akan digugat dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun jika didapati mengakibatkan kematian. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak : 

a. Pasal 9 

“Tanggungjawab orangtua atas kesejahteraan anak 

mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak 

sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang 

                                                           
44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 

288. 
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menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, 

berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-

cita bangsa berdasarkan Pancasila.”45 

Isi dari pasal ini ialah orang tua memiliki tanggung jawab atas 

kesejahteraan buah hati yakni memelihara serta mendidik buah hatinya 

sehingga buah hati dapat tumbuh serta berkembang menjadi individu 

yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai kemauan 

maupun kemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa sesuai 

Pancasila. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak : 

a. Pasal 81 Ayat (1) dan (2) : 

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 

Implikasi dari pasal ini merupaka semua individu yang melakukan 

kekerasan maupun mendesak buah hati melakukan persetubuhan 

dengannya maupun individu lain maka akan dihukum pidana penjara 

paling banyak lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun serta 

denda paling banyak tiga ratus juta rupiah serta paling sedikit enam 

puluh juta rupiah. 

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

                                                           
45 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Ps. 9.  
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tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”46 

Isi dari pasal ini merupakan ketetapan pidana yang dimaksud ayat (1) 

berlaku untuk setiap individu yang sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan maupun membujuk buah hati melakukan 

persetubuhan dengannya maupun dengan individu lain. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : 

a. Pasal 46 : 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 

paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta 

rupiah).”47 

 

Arti dari pasal ini merupakan jumlah hukuman pidana penjara yang 

dikenakan apabila melanggar Pasal 8 huruf (a). 

b. Pasal 47 : 

 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 

tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”48 

 

Implikasi dari pasal ini ialah jumlah hukuman pidana penjara yang 

dikenakan apabila melanggar Pasal 8 huruf (b). 

c. Pasal 48 : 

                                                           
46 Op. Cit., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak” (2002) , Ps. 81 angka 1-2. 
47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Ps. 46. 
48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Ps. 47. 
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“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 

memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami 

gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 

4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak 

berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 

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

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 

sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”49 

 

Arti dari pasal ini merupakan jumlah hukuman pidana penjara yang 

dikenakan apabila melanggar Pasal 46 dan 47 jika didapati 

mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak akan sembuh 

sama sekali, gangguan daya piker maupun kejiwaan setidaknya empat 

minggu terus menerus maupun satu tahun, gugur maupun matinya 

janin dalam kandungan, serta tidak berfungsinya alat reproduksi. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak :  

a. Pasal 81 Ayat (1) dan (2) : 

“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76Ddipidana dengan pidana penjara 

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

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).” 

Isi dari pasal ini merupakan semua individu yang melakukan kekerasan 

maupun memaksa buah hati melakukan persetubuhan dengannya 

maupun individu lain maka akan dijatuhi pidana penjara paling banyak 

                                                           
49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, Ps. 48. 
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lima belas tahun dan paling singkat lima tahun dan denda paling 

banyak lima miliar rupiah rupiah. 

“(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, 

atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1).”50 

Implikasi dari pasal ini merupakan jika ayat (1) dilakukan oleh 

orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidkan 

maka hukumannya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang 

dimaksud pada ayat (1). 

6. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 

774/PID.SUS/2017/PN BTM51 

Terdakwa Benny Sumarauw dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah 

tertera dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (30 Undang-Undang Republik 

Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tenatang 

Hukum Acara Pidana yang dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua 

puluh) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar 

rupiah) yang ketentuannya apabila denda tidak dibayar maka akan 

diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara 

                                                           
50 Op. Cit., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak” (2002) , Ps. 81 angka 1-2. 
51 Putusan Nomor : 774/Pid.Sus/2017/PN Btm. 

Samuel Tan. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak PidanaPemerkosaan yang dilakukan oleh Ayah Terhadap 
Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM), 2019. 
UIB Repository©2019



54 

 

Universitas Internasional Batam 

 

dikurangi oleh masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani 

oleh terdakwa serta memerintahkan untuk tetap menahan terdakwa. 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Ikatan Sosial 

Individu dinilai sebagai khalayak yang memiliki etiket 

tulen, oleh karena itu, individu mengantongi kemerdekaan untuk 

membuat suatu perihal. Pada hakikinya, teori ini mencari jawaban 

mengapa individu melakukan kejahatan. Berbeda dengan filosofi 

lain, teori ini berorientasi kepada persoalan mengapa tidak semua 

individu melawan hukum atau mengapa individu patuh kepada 

hukum. 

Travis Hirschi menjelaskan bahwa filosofi ikatan sosial 

pada hakikinya menggambarkan bahwa delikuensi muncul pada 

saat ikatan individu dengan mansyarakat kendor maupun buyar, 

oleh karena itu meminimalisir ganjaran individu dalam kesesuaian. 

Sehingga ikatan-ikatan ini terdiri atas empat elemen yang harus 

diperhatikan: 

a) Attachment (keterikatan) 

 Kemampuan individu untuk melibatkan dirinya 

terhadap individu lain seperti keluarga, teman 

sebaya, gerja serta sekolah. Sejauh mana individu 

tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan 
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maupun kehendak individu lain sehingga dapat 

dengan merdeka melakukan penyelewengan. 

b) Commitmen (keterikatan individu pada subsistem) 

 Keterikatan individu pada subsistem stereotip 

seperti sekolah, pekerjaan maupun organisasi. 

Sejauh mana perorangan berjuang menahan 

keperluan dalam sistem sosial serta ekonomi. 

c) Involvement (Keterlibatan) 

 Keaktifan maupun keikutsertaan individu dalam 

subsistem konvensional sehingga individu tersebut 

akan menghabiskan masa serta tenaganya dalam 

acara tersebut, alhasil tidak sempat lagi memikirkan 

hal-hal yang bersifat melanggar hukum. 

d) Beliefs (Kepercayaan) 

 Aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, 

yang merupakan unsur kepercayaan individu pada 

nilai-nilai moral yang ada tentunya itu yang 

mengurangi hasrat untuk melanggar.52 

Dalam suatu penelitian, teori memegang peran yang sangat 

penting. Daniel Udo-Akang menyatakan “the importance of theory 

in research cannot be underestimate. Theory has a central role in 

research. Although theory should ideally guide research are 

                                                           
52 Yesmil Anwar Adang, Kriminologi (Refika ADitama, 2016), hlm. 101. 
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interrelated and are independent on the other to make sense of a 

phenomenon”53 

 

2. Teori Pemidanaan  

Filosofi-filosofi pemidanaan merekah seiring gelora 

kesibukan kekerabatan bak respon dari muncul serta 

merekahnya kebiadaban itu sendiri yang selalu memberikan 

warna kehidupan kordial kekerabatan dari abad ke abad. Dalam 

studi kaidah pidana, muncul beraneka ragam filosofi mengenai 

jurusan pemindaan, yakni: 

1) Teori Absolute atau Mutlak 

Setiap kejahatan mutlak untuk diikuti dengan sanksi 

pidana yang sudah ditetapkan. Sehingga teori ini 

menganut unsur pembalasan, individu mendapat pidana 

karena sudah melakukan kejahatan. Tidak dilihat 

ganjaran-ganjaran apa pun yang dapat muncul dari 

diberikannya hukuman. Tidak peudli apakah dengan 

demikian, kekerabatan mungkin akan dirugikan atau 

tidak. Sehingga pemidanaan pada individu yang 

melakukan kejahatan itu harus dibalaskan sehingga 

menimbulkan efek jera.54 

2) Teori Relatif atau Nisbi 

                                                           
53 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal (Kencana, 

2013), hlm. 238. 
54 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, ed. Redaksi Refika (Bandung: 

Redaksi Refika, 2014). 
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Dalam ajaran ini, suatu kebiadan tidak absolut mesti 

diiringi dengan suatu pidana. Oleh karena itu, mesti 

dipertanyakan wajib serta kegunaanya suatu pidana bagi 

kekerabatan maupun individu penjahat. 

Jadi, mesti ada motivasi lebih luas daripada sekedar 

memberikan hukuman saja. Filosofi ini menjelaskan 

agar di hari-hari selanjutnya, kebiadaban yang sudha 

diperbuat tidak terulang lagi.55 

3) Teori gabungan 

Teori ini muncul dimana pada satu sisi mengakui 

adanya elemen pembalasan dalam hukum pidana, akan 

tetapi di sisi lain juga menganut unsur prevensi serta 

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap 

pidana.56 

 

3. Teori Penanggulangan Kejahatan  

Ikhtiar orientasi maupun pembiasaan individu kepada 

kekerabatan kontemporer amat ruwet, perihal itu menjadi tidak 

gampang. Kesusahan melahrikan orientasi menimbulkan berbagai 

kegelisahan, keresahan serta permasalahan, entah itu permasalahan 

eksternal yang terekspos ataupun permasalahan internal dalam 

nurani individu yang terbenam serta terkatup karakternya. 

Alhasilnya, berbagai individu yang setelah itu membeberkan 

                                                           
55 Ibid, hlm. 25. 
56 Ibid, hlm. 27. 
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paradigm perangai meneyeleweng dari etika-etika universal, 

dengan metode mengamalkan kehendak sendiri demi surplus 

pribadi, yang setelah itu meresahkan serta melarat pihak lain. 

Oleh karena itu, usaha mencegah kjahatan secara umum 

dikategorikan menjadi: 

a) Pre-Emtif 

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emtif 

merupakan usaha-usaha dini yang diperbuat polisi 

unutk menanggulangi timbulnya perilaku pidana. Usaha 

yang diperbuat dalam penanggulangan kejahatan ala 

pre-emtif yaitu dengan menaburkan mutu-mutu maupun 

etika-etika yang baik sehingga norma-norma tersebut 

tertabur dalam diri individu. 

Walaupun terdapat kemungkinan untuk membuat 

penyelewengan, tetapi tidak ada iktikad untuk 

melaksanakan perihal itu, sehingga tidak menimbulkan 

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif elemen iktikad 

menjadi hilang meskipun ada kemungkinan. 

Contohnya: di tengah malam pada saat lampu merah 

lalu lintas menyala maka pengemudi akan berhenti dan 

mematuhi aturan lalu lintar tersebut meskipun pada 

waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.57 

b) Preventif 

                                                           
57 Op. Cit., A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), hlm. 92. 
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Usaha preventif merupakan perbuatan berlanjut dari 

usaha pre-emtif yang masih dalam tatanan pencegahan 

sebelum timbulnya kejahatan. Dalam upaya preventif 

yang difokuskan ialah menghapuskan keumngkinan 

untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya ialah ada 

individu ingin maling motor, tetapi kemungkinan itu 

dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan 

di tempat penitipan motor, dengan demikian 

kemungkinan menjadi hilang serta tidak timbul 

kejahatan.58 

d) Represif 

Usaha ini dilakukan pada saat sudah timbul perilaku 

pidana maupun kejahatan yang perbuatannya berupa 

penguatan hukum dengan memberikan hukuman.59 

                                                           
58 Ibid, hlm. 93. 
59 Ibid. 
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