
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi 

1.1 Pengertian Kriminologi 

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari 

kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi 

perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab 

kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, 

bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan emaja dan 

viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan 

hukum pidana seperti perpolisian, pengadilan, dan 

permasyarakatan.1 Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh 

P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. 

Menurut E.H.Suthrland, kriminologi ialah ilmu 

pengetahuan yang menelusuri kejahatan sebagai bentuk dari 

fenomena sosial, sebagai bahan untuk membuat atau merancang 

undang-undang, membentuk larangan atau aturan, serta sanksi 

atau akibat dari pelanggarannya.2 

 

 

1Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi 

Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, Hal 22. 
2repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5689.pdf, hal 5, diakses pada tanggal 3 April 2019, pukul 22.09 

WIB. 
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1.2 Ruang Lingkup Kriminologi 

Kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni : 

1. Proses untuk membuat aturan hukum undang-undang 

hukum pidana dan aturan hukum undang-undang hukum 

perdata. 

2. Etiologi kriminal adalah pembahasan terhadap teori-teori 

tentang sebab terjadiya kejahatan.  

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, dalam hal ini reaksi 

yang dimaksud tidak hanya ditujukan kepada pelanggar 

hukum namun juga ditujukan kepada kemungkinan calon 

dari pelanggar hukum, sebagai upaya tindak pencegahan 

terjadinya kejahatan, proses untuk membuat aturan hukum 

undang-undang pidana ialah dengan mendefinisikan 

kejahatan, memperhatikan unsur-unsur dari kejahatan, 

relativitas dari pengertian kejahatan, menggolongkan 

bentuk atau ciri dari kejahatan, pembahasan statistik dari 

kejahatan  dalam etiologi kriminal seperti aliran-alira 

kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai 

perspektif kriminologi, dan terakhir adalah teori serta 

upaya dari penanggulangan atau pencegahan dari 

terjadinya suatu kejahatan dalam bentuk tindakan preventif 
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atau pencegahan, represif atau penahanan, dan rehabilitatif 

atau penyembuhan.3 

 

1.3 Sifat Kriminologi 

Edwin H. Sutherland adalah seorang kimonolog dari 

Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa krimologi adalah 

kumpulan ilmu pengetahuan dan dalam pembelajaran kriminologi 

memperlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa kriminologi memiliki sifat 

interdisipliner yang berarti tidak hanya sebatas satu ilmu namun 

juga mengkaitkan dengan ilmu pengetahuan lain yang dapat 

berbentuk cabang. Disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan krimonologi mencakup hukum pidana, hukum acara 

pidana, biologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, budaya, dan 

berbagai jenis ilmu pengetahuan lainnya. 

 

1.4 Pembagian Golongan Kriminologi 

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu 

a. Kriminologi Teoritis, dapat dibagi menjadi 5 bagian 

atau bentuk cabang ilmu pengetahuan, setiap ilmu 

pengetahuan tersebut memperdalam sebab-sebab 

terjadinya kejahatan yang dipelajari secara teoritis, 5 

3http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMIN

OLOGI.pdf?sequence=1, hal 1-14, diakses pada tanggal 30 April 2019, Pukul 18.30 WIB. 
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bagian atau bentuk cabang ilmu pengetahuan ialah 

sebagai berikut : 

a) Antropologi Kriminal adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari deskripsi 

atau tanda-tanda fisik pada penjahat yang 

menjadi khas dari penjahat tersebut. 

b) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari kejahatan sebagai gejala 

sosial. Sosiologi Kriminal dibagi menjadi 3 

kategori yaitu :  

1) Etiologi Sosial adalah ilmu yang 

mempelajari tentang sebab-sebab 

timbulnya suatu kejahatan. 

2) Geografis adalah ilmu yang 

mempelajari pengaruh timbal balik 

antara letak suatu daerah dengan 

kejahatan. 

3) Klimatologis adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik 

antara cuaca dan kejahatan.4 

c) Psikologi Kriminal  yaitu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu 

pengetahuan tentang kejiwaan. 2 ilmu 

4http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMIN

OLOGI.pdf?sequence=1, hal 1-14, diakses pada tanggal 30 April 2019, Pukul 18.30 WIB. 
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pengetahuan yang termasuk dalam golongan 

ini adalah : 

a. Tipologi yaitu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari golongan-golongan 

penjahat.  

b. Psikologi Sosial Kriminal yaitu ilmu 

pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan dari segi ilmu pengetahuan 

tentang jiwa sosial. 

d) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 

yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang penjahat yang tidak waras, sakit 

jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-

penjahat yang masih dirawat di rumah sakit 

jiwa.  

e) Penologi Yaitu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah 

hukum.5 

b. Kriminologi Praktis yaitu adalah pengaplikasian ilmu 

pengetahuan yang dapat digunakan dalam lapangan 

atau praktek asli dalam pemberantasan kejahatan di 

masyarakat, cabang-cabang dari krimologi praktis 

adalah : 

5http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMIN

OLOGI.pdf?sequence=1, hal 1-14, diakses pada tanggal 30 April 2019, Pukul 18.30 WIB. 
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a. Hygiene Kriminal merupakan cabang 

kriminologi yang berusaha untuk memberantas 

faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya 

kejahatan. Salah satu contohnya adalah 

peningkatan ekonomi masyarakat, kounseling 

atau sosialitas, dan sebagainya. 

b. Politik Kriminal merupakan cabang kriminologi 

yang mempelajari cara untuk penetapan hukum 

yang baik bagi yang terpidana agar memberikan 

efek jera. Dalam penjatuhan hukum yang adil, 

diperlukan keyakinan dalam pembuktian 

sedangkan untuk memperoleh semua hal tersebut 

perlu melaksanakan penyelidikan terhadap cara 

atau teknik penjahat dalam melaksanakan 

perbuatan jahatnya. 

c. Kriminalistik merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki teknik pelaku 

kejahtan dan penangkapan pelaku kejahatan. 

 

1.5 Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi  

a. Proses kriminalisasi adalah proses dimana suatu perbuatan 

akan dianggap sebagai perbuatan jahat apabila terdapat 

peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan 

tersebut. 
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b. Proses dekriminalisasi proses dimana suatu perbuatan tidak 

lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dikarenakan peraturan 

perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut 

dicabut. 

c. Proses depenalisasi, merupakan proses dimana suatu 

perbuatan masih memiliki sifat yang melawan atau melanggar 

hukum namun tidak dihukum melalui sanksi hukum pidana 

namun melalui sistem hukum lainnya. 

 

1.6 Sejarah Perkembangan Kriminologi 

Konsep kriminologi pertama kali dikemukakan pada 427-

347 sebelum masehi, oleh Plato yang mengemukakan bahwa emas 

dan manusia merupakan sumber kejahatan, dan jika tidak ada 

status orang miskin dan orang kaya maka akan adanya kesusilaan 

dan tidak aka nada rasa iri hati dan kealiman, pada 384-322 

sebelum masehi, Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan 

yang menyebabkan kejahatan dan pemberontakan, kedua 

pengarang tersebut mengemukakan bahwa sanksi hukuman 

bukanlah untuk perbuatan jahat namun untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. Pada tahun 1226, Thomas Van Aquino mengemukakan 

bahwa kemiskinan dapat memyebabkan kejahatan dan kekayaan 

dapat menyebabkan kejahatan bila jatuh miskin, hal ini menjadi 

dorongan untuk mencuri, dari hal ini pengarang tertarik kepada 

summa theological yang membenarkan perncurian bila dalam 
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keadaan terpaksa, Pada tahun 1516 kriminologi lahir dalam arti 

sempit, hal ini dikarenakan Thomas More membahas hubungan 

kejahatan dengan masyarakat dengan mengarang roman sisialistis 

yang bersifat utopis, Thomas More mengkeritik pemerintahan 

Inggris dalam menghukum penjahat, dengan menyatakan bahwa 

kejahatan akan berkurang dengan perbaikan hidup dan bukan 

dengan hukuman keras seperti hukuman mati, dimana penjahat 

harus menebus dosanya. Pada abad ke-18 hingga revolusi Prancis, 

terdapat ketentangan terhadap hukum pidana. Pada awalnya 

Hukum pidana berfungsi sebagai penjatuhan hukuman 

penganiayaan dengan tujuan untuk menakuti, yang acara 

hukumnya bersifat inkuisitor, yang berarti bahwa pembuktian 

dalam suatu acara pidana dilaksanakan sesuai dengan keinginan 

pemerika atau pengakuan dari tersangka, yang mengundang reaksi 

resim lama, yang mempengaruhi hukum pidana dan acara pidana, 

situasi ini didukung dengan timbulnya aufklarung (pencerahan), 

dengan lahirnya hak asasi manusia, keprihatinan terhadap keadilan 

semakin diperhatikan, dikarenakan hak asasi manusia mencakup 

semua subyek manusia meskipun ia adalah seorang penjahat, Pada 

tahun 1748 Motesquieu menerbitkan bukunya Esprit delois yang 

mencantumkan kata-kata yang menentang tindakan sewenang-

wenang dan hukuman yang kejam, kemudian pada tahun 1712-

1778 Rousseau menentang perlakuan kejam terhadap penjahat, 

pada tahun 1672, Voltaire melakukan pembelaan kepada Jean 
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Calas yang dijatuhi hukuman mati atas peradilan yang 

melaksanakan peradilan dengan tindakan sewenang-wenang 

meskipun Jean Calas tidak berdosa, tokoh-tokoh terkenal lainnya 

yang mendukung gerakan ini, adalah C.Beccaria, yang pada tahun 

1764 menerbitkan sebuah buku dengan judul buku Crime and 

Punisment, dalam bukunya tertulis segala keberatan yang 

ditujukan kepada hukum pidana beserta dengan hukum yang 

berlaku pada saat itu dengan sifat sewenang-wenangnya, selain 

C.Beccaria, J.Bentham, seorang filsafat dan juga seorang ahli 

hukum merupakan pencipta aliran ultilitarisme dalam karyanya 

yang dikeluarkan pada tahun 1780 Introduction to the principles of 

morals and legislation, dan membuat sebuah rancangan untuk 

membuat sebuah lembaga pemasyarakatan model baru dengan 

nama Panopticon or Inspection House, dalam pernyataan 

Monterquieu, ia menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan 

yang baik, haruslah mengutamakan pencegahan terhadap 

kejahatan, bukan terhadap hukumannya.  

Pada abad 19 tahun 30 dari revolusi perancis terdapat 3 hal 

penting yang terjadi kepada ilmu pengetahuan kriminologi, yang 

pertama adalah perubahan hukum pidana, pada tahun 1791 

perancis mengakhiri sistem hukum pidana lama, dengan kode 

penalti disusun sesuai dengan perumusan dari tegas kejahatan, 

beserta di depan hukum undang-undang semua manusia adalah 

sama, hal ini mempengaruhi belanda, dan pada tahun 1809 
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diadakan “Het crminel wetboek voor het Koningkrijk Holland”. 

Pada tahun 1810 Di Inggris Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

disusun oleh J.Bentham, keadaan lembaga pemasyarakatannya 

buruk namun di Nederland telah direorientasi. Pada tahun 1791 

Amerika mengadakan perubahan yang radikal dengan lembaga 

pemasyarakatan dan di tahun 1823 New York menjalankan System 

Auburn,  perbaikan tersebut belumlah sempurna atau sepenuhnya 

dan memiliki sifat yuridis, tetapi satu hal yang masih 

dipertahankan adalah perlakuan yang sama terhadap semua 

penjahat. Namun masih terdapat pertentangan terhadap hal 

tersebut dikarenakan tindakan kejahatan antara semua penjahat 

berbeda dan secara logis tidak dapat dipersamakan, Perubahan 

yang terbaru terjadi pada abad 19 tahun 70 dengan kriminologi 

sebagai sumbangannya. Hal kedua yang terjadi adalah sebab-sebab 

sosial dari kejahatan, pada tahun 1756-1836 W.Gowin 

mengungkapkan adanya hubungan dari susunan masyarakat dan 

kejahatan. Pada tahun 1783-1819 Ch.Hall mengungkapkan bahwa 

sosialitas yang pincang dari kaum buruh diakibatkan oleh 

industrialisasi, Pada tahun 1787-1869 Th.Hodsgkin memberikan 

pandangan baru pada R.Owen pada tahun 1771-1858 yang 

mengemukakan bahwa lingkungan yang tidak baik dapat 

mempengaruhi seseorang untuk menjadi jahat beserta dengan 

sebaliknya jika lingkungan tersebut adalah lingkungan yang baik. 

Dari hal tersebut menimbulkan sebuah semboyan yang 
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mengutarakan dalam isinya yaitu ubahlah keadaan masyarakat dan 

anggota-anggotanya pun akan berubah, jika setiap orang dididik 

dengan baik dan cukup untuk hidupnya, taraf moral pun akan naik 

dan hukuman pun tidak akan diperlukan lagi. Hal Keitga yang 

terjadi adalah sebab-sebab psikiartri antropologis dari kejahatan. 

Pada masa itu, orang yang tidak waras atau gila masih 

dikategorikan sebagai penjahat. Penjahat memiliki kemauan bebas, 

sedangkan orang gila tidak memiliki kemauan bebas dalam hal 

untuk memilih melakukan perbuatan baik ataupun jahat. Dengan 

lahirnya ilmu psikiatrik yang diperkenalkan oleh Ph.Pinel pada 

tahun 1754-1826 terjadilah perubahannya, dengan penambahan 

satu pasal pada kode penalti yang berbunyi “tidaklah terdapat 

suatu kejahatan aabila si terdakwah berada dalam sakit jiwa”. Pada 

tahun 1758-1828 F.J Gall mengemukakan pendapat bahwa 

kelainan yang terdapat pada otak atau antropologis menyebabkan 

orang untuk menjadi jahat sama dengan P.Broca pada tahun 1824-

1880, jika terdapat benjolan pada bagia tengkorak atau  

antropologis, dapat menyebabkan tingkah laku kejahatan. 

Pada Abad 20 terdapat 3 jenis aliran yang berkembang 

yaitu aliran positif Matza, aliran hukum dan kejahatan, dan aliran 

social defense dipelopori Judge arc Ancel. Aliran positif Matza 

memiliki ciri-ciri positif yaitu, pengutamaan pelaku kejahatan dari 

hukum pidana, penentuan tingkah laku manusia yang didasarkan 

dengan faktor lingkungan dan fisik, dan pembedaan antara pelaku 
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kejahatan dan non pelaku kejahatan. Pada tahun 60-an Aliran 

hukum dan kejahatan, yaitu peranan hukum dalam menentukan 

arti atau pengertian dari kejahatan, beberapa tokoh-tokoh berikut 

menentukan arti kejahatan sebagai berikut, Sutherland 

berpendapat tindak kejahatan adalah tindakan yang melanggar 

hukum, Nettler berpendapat bahwa kejahatan merupakan 

pelanggaan internasional dari hukum pidana, Tappen 

mengungkapkan bawa kejahatan merupakan tindakan 

internasional atau kelalaian dari hukum pidana, dan Mannhein 

mengungkapkan bahwa kejahatan  adalah pelaksanaan perbuatan 

yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pada 

tahun 1954 aliran social defense yang dipelopori oleh Judge Marce 

Ancel memberikan penjelasan terhadap teori tersebut bahwa teori 

ini tidak bersifat deterministic, tidak menyetujui tipologi 

kejahatan, memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kesusilaan, dan 

menolak pendominasian ilmu pengetahuan modern dan diganti 

menjadi politik kriminal. 

 

1.7 Kriminologi dan Hukum Pidana 

a. Persamaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah obyek 

kejahatan dan upayanya dalam mencegah terjadinya 

kejahatan. 

b. Perbedaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah dalam 

kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan 
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yang menjadi dasar seseorang unutuk melakukan kejahatan 

dan membuat bahan sebagai bahan rumusan dalam 

pembentukan hukum pidana, sedangkan hukum pidana 

melaksanakan penetapan seseorang sebagai penjahat dan 

memberikan pengertian kejahatan dari hasil rumusan yang 

telah diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.   

 

1.8 Manfaat Mempelajari Kriminologi 

Kejahatan telah dikenal sejak lama, semenjak dan sebelum 

mulainya peradaban manusia dengan semakin pesatnya 

peningkatan peradaban manusia, semakin banyak pula peraturan 

baru dan pelanggaran baru, kejahatan telah menjadi sebuah 

bayangan dari peradaban manusia yang menghancurkan dan 

memberikan penderitaan. Kriminologi memberikan bahan-bahan 

untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baru, 

memberikan penjelasan sebab-sebab dari terjadinya suatu 

kejahatan, menciptakan upaya pencegahan terjadinya suatu 

kejahatan. Kriminologi sudah memberikan banyak manfaat untuk 

mengurangi penderitaan pada umat manusia, yang menjadi suatu 

tujuan utama dalam mempelajari ilmu kriminologi.6 

 

 

 

6http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7181/Buku%20Pengantar%20KRIMIN

OLOGI.pdf?sequence=1, hal 1-14, diakses pada tanggal 7 April 2019, Pukul 13.45 WIB. 
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2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

2.1 Pengertian Tindak Pidana 

Strafbaar feit merupakan sebuah kata dari belanda yang 

diungkapkan oleh P.A.F.Lamintang, pada saat membentuk undang-

undang kita, yang mengartikan sebagian dari suatu kenyataan yang 

dapat dihukum, dalam hal ini pengertian yang dimaksud adalah 

manusia sebagai subyek yang akan dihukum dari perbuatan atau 

tindakannya yang melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan 

dalam suatu sosial. Strafbaar feit adalah delik, peristiwa yang 

dapat diancam oleh hukum dan megakibatkan tuntunan hukum, 

secara khusus dalam hukum pidana, sesuai dengan ancaman 

hukum dalam ketentuan dari peraturan perunndang-undangan yang 

ditetapkan sebelumnya.  

Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan tindakan 

yang dilarang oleh sebuah peraturan dengan ancaman sanksi 

berupa pidana bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah 

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 

Menurut Pompe, Strafbaar Feit, secara teoritis dapat 

disebut sebagai pelanggaran norma atau suatu interuksi terhadap 

ketertiban umum yang dilakukan oleh pelaku baik sengaja ataupun 

yang tidak sengaja, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku 
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merupakan suatu tindakan untuk menjaga ketertiban umum dan 

kejaminan kepentingan hukum. 

Menurut Simons, ia merumuskan Strafbaar Feit, bahwa 

suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dan 

suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang 

berdasarkan dari tindakan pelaku baik secara sengaja ataupun 

tidak. 

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur tindak pidana digolongkan menjadi dua yaitu 

golongan unsur yang bersifat subyektif dan unsur golongan tindak 

pidana yang bersifat objektif. 

Unsur subyektif adalah unsur yang menelusuri pelaku 

kejahatan sebagai subyek yang dilihat dari bentuk tindakan dari 

pelaku yang diproyeksi dari hatinya, unsur-unsur subyektif 

tersebut mencantum kesengajaan (dolus) dan ketidaksengajaan 

(culpa), maksud dari suatu percobaan, jenis-jenis maksud dalam 

kejahatan misalnya pembunuhan, pencurian, pemalsuan, dan 

sebagainya. Perencanaan terlebih dahulu, dan perasaan takut.  

Unsur obyektif adalah adalah unsur yeng memiliki kaitan 

dengan keadaan, yang berarti dalam situasi keadaan mana pelaku 

harus melakukan perbuatan tersebut, yang termasuk dalam unsur 

obyektif adalah sifat melanggar hukum, kualitas pelaku kejahatan 

misalnya status kerjanya, dan kausalitas, hubungan antara suatu 

tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat. 
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2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain :  

1) Menurut sistem dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, terdapat perbadaan antara kejahatan dan 

pelanggaran, dalam hal ini perbedaanya adalah dalam 

pelanggaran, jenis dari pelanggaran lebih ringan dari 

kejahatan. Hal ini didasari dimana dalam pelanggaran 

ancaman pidananya hanya berupa sanksi seperti pidana 

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi 

dengan ancaman pidana penjara. 

2) Menurut cara perumusannya, di dalam perumusan 

tindak pidana, tindak pidana dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu tindak pidana formil serta tindak pidana materil, 

tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang 

dianggap selesai pada saat sebuah tindakan atau 

perbuatan yang dianggap melanggar aturan hukum atau 

perundang-undangan telah dieksekusi, sedangkan 

tindak pidana materil adalah tindak pidana yang 

dianggap selesai pada saat timbulnya suatu akibat dari 

perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar 

aturan hukum atau perundang-undangan dieksekusi. 

3) Menurut bentuk kesalahannya, kesalahan yang 

dimaksud adalah bentuk kesalahan dari tindak pidana 
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sengaja dan tindak pidana kealpaan, dalam artiannya 

ialah tindak pidana sengaja merupakan suatu tindakan 

yang sudah terencana terlebih dahulu atau diniatkan 

sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindakan yang 

tidak disengajakan atau culpa. 

4) Menurut macam perbuatannya, perbuatan pidana 

dibedakan menjadi tiga yaitu delicta commissionis, 

delicta omissionis, dan delicta commissionis per 

omissionem. Yang dimaksud dengan delicta 

commissionis adalah adalah tindak pidana yang 

merupakan tindakan aktif atau positif, dengan 

menggerakkan bagian tubuh untuk melanggar 

peraturan, Delicta omissionis adalah tindakan pasif atau 

negatif, yang berarti tidak melaksanakan sesuatu yang 

sudah seharusnya menjadi kewajibannya, delicta 

commissionis per omissionem ialah sebuah tindakan 

aktif atau positif yang bisa diekskusi dengan tindakan 

pasif atau negatif. Misalnya dengan mengabaikan atau 

tidak mengambil suatu tindakan yang dapat 

mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap aturan 

hukum pidana.  

5) Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, adalah 

waktu dari suatu perbuatan atau tindakan, yang 

dibedakan menjadi tindak pidana seketika dalam terjadi 
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waktu lama,  untuk tindak pidana seketika ialah suatu 

tindakan yang terjadi pada saat melakukan tindakan 

atau perbuatan tersebut, sedangkan dalam terjadi waktu 

lama, adalah tindakan dan perbuatan yang sudah 

dilakukan namun masih berlangsung dalam jangka 

waktu yang panjang atau masih diteruskan. 

6) Menurut sumbernya, tindak pidana secara umum dan 

tindak pidana secara khusus, bagi tindak pidana umum, 

adalah tindak atau perbuatan pidana yang dihukum 

dengan hukum pidana yang berlaku untuk semua orang, 

sedangkan tindak pidana khusus adalah tindakan atau 

perbuatan yang dihukum untuk orang tertentu. 

7) Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal 

penuntutan, yang dimaksud dengan tindak pidana biasa 

serta tindak pidana aduan, tindak pidana aduan adalah 

tindakan atau perbuatan yang dapat dieksekusi tuntuan 

hukum tanpa adanya aduan terlebih dahulu dari orang 

yang memiliki hak untuk membuat aduannya, 

sedangkan tindak pidana aduan adalah tindakan atau 

perbuatan yang harus memiliki aduan terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan pengeksekusian tuntutan hukum 

terhadap orang tersebut atau pelaku, orang yang 

memiliki hak dari aduan tersebut adalah korban, wali 

atau wakil, atau orang atau subyek yang diberikan surat 
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kuasa atau khusus untuk membuat aduan untuk 

penuntutan hukum. 

8) Menurut berapa jumlah suatu tindakan atau perbuatan 

telah dilakukan untuk menjadi sebuah larangan, dengan 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu tindak pidana 

tunggal dan berangkai, tindak pidana tunggal 

merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum 

dengan hanya satu kali perbuatan yang melanggar 

aturan, tindak pidana berangkai merupakan tindak 

pidana yang dapat dipidana bila dilakukan berulang 

kali. 

9) Menurut berat ringan dari pidana yang diancam, dalam 

hal ini dibedakan menjadi tindak pidana ringan dan 

tindak berat, tindak pidana ringan merupakan tindakan 

yang menyebabkan kerugian ringan sehingga ancaman 

pidana yang diberikan ringan dan tindak pidana berat 

merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian berat 

sehingga ancaman pidana yang diberikan pun akan 

berat.7 

 

 

 

7https://core.ac.uk/download/pdf/16508659.pdf, hal 29-31, diakses pada tanggal 25 April 2019, 

pukul 22.02 WIB. 
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2.4 Perbedaan Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana 

Pelanggaran 

Perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 

pelanggaran dibagi di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan dasar dari 

seluruh sistem pidana meskipun sistem ini akan digantikan dengan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, pembagian serta 

pemilihan didasarkan dengan tingkat pelanggaran yang 

diaplikasikan dalam perbedaan sanksi pidana dan cara proses 

peradilan, bila suatu tindak pidana merupakan pelanggaran yang 

diancam dengan pidana ringan.8 

 

3 Tinjauan Umum tentang Pedofilia 

3.1 Pengertian Pedofilia 

Pedofilia adalah tindakan seksual yang dilakukan orang 

dewasa dengan berulang kali kepada anak dibawah umur atau anak 

belum dewasa (Prepubertas). Tindak kejahatan pedofilia sangat 

sulit ditentukan karena banyaknya kasus yang tak tercatat, 

pelecehan seksual pada anak sangat sulit untuk diinterpretasikan 

dengan menyebabkan kenakalan pada anak turut serta berbagai 

kategori faktor kejahatan, pelecehan terhadap anak merupakan 

pelecehan yang sering terjadi, penyidik menyakini pelecehan 

8https://core.ac.uk/download/pdf/77626804.pdf, hal 10, diakses pada tanggal 8 April 2019, pukul 

01.20 WIB. 
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seksual terhadap anak memiliki prosporsi terbesar dari berbagai 

tindak kejahatan yang diperkirakan setengah dari seluruh 

pelecehan seksual merupakan laki-laki, dalam kejahatan seksual 

terhadap anak. Pelaku pelecehan seksual terhadap wanita dewasa 

berbeda dengan pelaku terhadap kejahatan seksual pada anak-

anak, adapun batasan yang digunakan mencangkup anak berusia 

dibawah 12 tahun dan orang yang berusia 14 sampai 16 tahun 

tidak menguntungkan bagi penyidik dikarenakan pelaku yang 

melakukan kekerasan seksual pada orang yang telah berusia atau 

orang dewasa dengan anak-anak yang masih dibawah umur sangat 

berbeda. Kejahatan seksual pada anak-anak dicatat dalam kategori 

yang berbeda seperti kejahatan turut serta dalam menyebabkan 

kenakalan pada anak, penyerangan fisik terhadap anak, 

penyerangan seksual, keseriusan terhadap kejahatan seksual pada 

anak merupakan perhatian masyarakat yang sangat besar, para 

peneliti mengidentifikasikan berbagai kejahatan atau psikopat 

merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal dan 

merupakan pelampiasan impuls agresif atau sadistik dan 

kemungkinan sisanya bagian kecil dari total populasi pedofilal, 

dari hal tersebut dapat dapat dua ciri-ciri dalam pelaku pelecehan 

seksual yaitu : 

a. Pedofilia yang tidak dapat berintekrasi atau 

berkomunikasi secara sosial dengan orang dewasa 

karena menimbulkan kecemasan dan ketidakmampuan 
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bersosial ataupun keduanya, hal ini dapat merangsang 

seksualitas kepada obyek normal ataupun anak-anak.  

b. Pedofilia yang dapat berkomunikasi atau berinteraksi 

dengan orang dewasa, akan tetapi tidak memiliki rasa 

seksual atau pandangan seksual kepada mereka, dan 

ditujukan kepada anak-anak. 

Menurut Halgin Dalam Marshall Pedofilia adalah Parafilia 

yang berarti sebuah bentuk khayalan atau imajinasi seksual yang 

memiliki dorongan atau keinginan yang tidak dapat ditahankan, hal 

ini pun ditujukan kepada anak yang merupakan sebuah ketertarikan 

seksual yang tidaklah wajar. 

Menurut Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono 

dalam Mulyadi menjelaskan kekerasan seksual dengan menyentuh, 

menyebutkan kata-kata dalam bentuk seksual pada anak, 

melakukan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan kekerasan 

lainnya, dengan ketertarikan atau dorongan seksual yang tidak 

tertahankan terhadap anak-anak. Pedofilia yang dikenal sebagai 

penyakit gangguan jiwa kepada orang dewasa yang dimana 

korbannya adalah anak-anak berusia dibawa umur adalah kejahatan 

yang luar biasa, karena dapat mengancam dunia anak-anak dan 

perkembangan anak secara normal, tindak kejahatan pedofil dapat 

merusak genererasi muda hinga korban dari kejahatan seksual 

tersebut melahirkan pelaku kejahatan pedofil dari masa kemasa. 

Ciri-ciri dari Pedofilia tersebut adalah : 
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1) Berkaitan dengan seksualitas, seseorang yang mengidap 

pedofilia memfokuskan anak-anak sebagai obyek 

seksualitasnya dan hal yang berhubungan dengan perilaku 

pencabulan terhadap anak. 

2) Berkaitan dengan kepribadian, secara umum, kaum 

pedofilia sebagian besar adalah laki-laki dengan rata-rata 

umur 35 tahun, kebiasaan dengan hidup sendiri atau 

berpindah-pindah, tidak menikah atau hubungan dengan 

wanita lain, tidak bersosial, pernah mengalami perlakuan 

seks pada masa kanak-kanak, dan menimbulkan 

pandangan kepada anak sebagai obyek. 

3) Berkaitan dengan cara yang digunakan, bagi pengidap 

pedofilia, mereka mempunyai cara yang sudah terencana 

terlebih dahulu untuk mendekati anak-anak dengan cara 

halus, seperti merayu anak, melalui bujukan, perdayaan, 

serta hobi atau ketertarika sendiri dalam hal negatif 

kepada anak-anak. 

4) Berkaitan dengan korban, dorongan seksual pengidap 

pedofilia kadang tidak hanya ditujukan kepada anak-anak 

saja, namun juga dapat ditujukan kepada anak yang masih 

balita, pedofilia sangat ahli dalam mengenali korbannya 

dan sering melakukan tindakan seksual yang dilakukan 

secara berulang kali dan terencana kepada anak-anak 

yang menjadi korbannya. Kelainan seksual yang tidak 
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wajar ini, disebabkan oleh kelainan psikologi orang itu 

sendiri, seperti pengalaman yang terjadi pada saat kecil, 

trauma yang berkepanjangan, lingkungan dan pergaulan, 

Muhammad Asmawai berpendapat adapun penyebab 

pedofilia adalah : 

a) Hambatan dalam perkembangan membentuk 

pemikiran atau secara psikologi  tidak memiliki 

kemampuan untuk melakukan interaksi atau 

komunikasi secara sosial yang wajar dalam 

menjalin hubungan dengan orang lain. 

b) Menumbuhkan sebuah kepribadian yang 

antisosial, hambatan dalam perkembangan 

moral, dan pola seksual yang tidak sehat. 

c) Adanya perasaan, takut, impotensi, serta 

regresi, tingkat tatanan etika yang rendah dan 

juga pada moralitasnya. 

Kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat 

dengan kasus pornografi melalui internet dan media sosial 

lainnya, kebebasan dan kemudahan dalam mengakses 

internet dan media sosial lainnya menjadi pendukung bagi 

kasus pedofilia dan berbgai kekerasan seksual lainnya, 

sebagian besar anak dapat menguduh dan berbagai konten 

dan justru dilakukan dirumah mereka sendiri, 

perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas 
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pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung 

jawab masyarakat, selain kebudayaan, juga dibutuhkan 

peran keluarga sebagai wahana pertama perlindungan 

terhadap anak, kekerasan seksual, pornografi dan 

pencabulan menduduki angka tertinggi dari berbagai 

bentuk kejahatan pada anak, pemerintah membutuhkan 

bantuan dari berbagai pihak agar anak-anak mendapatkan 

perlindungan menyeluruh sesuai amanat Undang-undang 

anak, khususnya untuk mencegah berbagai kekerasan 

yang sering terjadi pada anak.9 

 

3.2 Sifat-Sifat Phedofilia 

Dalam artikel Ron O’grady mengemukakan tiga ciri-ciri 

sifat ekstrem atau karakteristik seorang pedofilia yaitu:  

1) Pedofilia memiliki sifat obsesif, hal ini sangat 

berpengaruh kepada aspek kehidupan sehari-hari dari 

pelaku, dari pekerjaan, hobi, cara berpakaian, desain 

rumah, serta perabot rumah. 

2) Pedofilia memiliki sifat predatori, yaitu penyimpangan 

pelaku dalam upayanya untuk melakukan segala secara 

sesuatu untuk mendapatkan yang diinginkannya. 

9https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10110/Studi%20Analisis%20Antara%20Huk

um%20Islam%20Dan%20Hukum%20Positif%20Tentang%20Tindak%20Pidana%20Pedofilia%2

0Di%20Indonesia.....pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 29 April 2019, pukul 

19.53 WIB. 
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3) Pedofilia cenderung menyimpan sebuah bentuk 

dokumentasi dari korbannya, misalnya foto, video, dan 

hal-hal yang memiliki hubungan dengan korbannya. 

 

3.3 Macam-macam bentuk pedofilia 

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, yaitu : 

1) Pedofilia Tipe Eksklusif, adalah tipe pedofilia umum 

yang memfokuskan seksualitasnya ke anak-anak, dan 

tidak ketertarikan apapun kepada orang dewasa. 

Dalam tipe ini kecenderungan pelaku pedofilia adalah 

laki-laki. 

2) Pedofilia Tipe Non Eksklusif, adalah tipe pedofilia ang 

tidak hanya memfokuskan seksualitasnya kepada 

anak-anak namun juga kepada orang dewasa, pada 

umumnya pelaku pedofilia merupakan laki-laki yang 

sudah menikah, namun memiliki hasrat seksualitas 

kepada anak-anak.   

3) Cross sex Pedofilia, adalah tipe pedofilia yang suka 

untuk menyentuh anak secara seksual, pada umumnya 

pelaku pedofilia merupakan teman dari korban dan 

melakukan seksualitasnya secara bertahap, namun 

jarang melakukan persetubuhan. 
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4) Same sex Pedofilia, adalah tipe pedofilia yang 

memfokuskan seksualitasnya kepada anak-anak yang 

memiliki gender yang sama. 

5) Pedofilia Perempuan, adalah jenis pedofilia denan 

gender perempuan, mesipun secara umum pengidap 

pedofilia adalah laki-laki, perempuan juga dapat 

mengidap pedofilia, faktor yang mempengaruhi 

perempuan untuk menjadi pedofilia pada umumnya 

adalah pengembangan sifat ibu, dari sisi ini kasus 

korban anak laki-laki dengan  pedofilia perempuan 

jarang dilaporkan dikarenakan anak laki-laki tidak 

memandang hal ini sebagai sifat negatif.10 

 

3.4 Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pedofilia 

1. Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual Terhadap Anak-

anak (Pedofilia) 

Pedofilia adalah seseorang yang memiliki hasrat 

seksual yang ditujukan kepada anak-anak, pedofilia 

merupakan penyimpangan psikologis seseorang secara 

abnormal yang bersifat seksual terhadap anak-anak, korban-

korban anak adalah anak-anak yang masih dalam usia pra-

pubertas. Penyebab dari munculnya penyimpangan ini 

10https://core.ac.uk/download/pdf/16508659.pdf, hal 59-61, diakses pada tanggal 29 April 2019, 

pukul 21.15 WIB. 
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disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang dialami oleh 

pelaku yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. 

 

2. Dikarenakan Trauma Kekerasan Seksual Dari Orang 

Dewasa Yang Dialami Sewaktu Masih Kanak-kanak. 

Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang timbul 

dari dalam diri korban yang sebelumnya pernah mendapatkan 

perlakuan kekerasan seksual yang perah terjadi pada waktu 

kecil, Dalam hal ini terdapat dua jenis trauma yang 

mempengaruhi korban yaitu trauma secara fisik dan psikis. 

a. Trauma secara fisik 

Trauma secara fisik merupakan trauma yang 

dialami berdasarkan efek atau akibat dari 

perlakuan seksual yang dilakukan oleh pelaku 

kepada korban, dalam hal ini trauma dapat 

berbentuk rasa sakit, atau penyakit yang timbul 

dari akibat perlakuan seksual pelaku, misalnya 

herper, HIV/AIDS, silipis dan sebagainya. 

b. Trauma secara psikis 

Trauma secara psikis, memasuki ruang psikologis 

korban, trauma ini diakibatkan oleh penanaman 

norma sosial dari lingkungan keluarga dan 

kehidupan sosialnya, semakin dalam penanaman 
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norma sosial tersebut, trauma yang akan dialami 

akan semakin mendalam, penyebab trauma secara 

psikis ini dapat diakibatkan oleh persepsi korban 

terhadap pelecehan seksual yang dialaminya, 

persepsi tersebut dapat berupan rasa malu atau 

perasaan jijik terhadap diri sendiri dikarenakan 

sudah ternodai, persepsi ini ada pada saat seorang 

anak sudah memahami norma sosial tersebut, 

namun pada usia dini seperti 6-7 tahun, anak 

masih belum memiliki pemahaman terhadap 

norma sosial, dampak tersebut bagi ruang 

psikologis anak merupakan cerminan dari rasa 

sakit yang dialaminya secara fisik, yang membuat 

anak menjadi paranoid, jika dibiarkan maka anak 

dapat mengalami keterbelakangan mental. Korban 

yang sering kena serangan seksual dari orang 

dewasa akan memiliki potensi untuk disorientasi 

moral, dimana ia tidak dapat memilah tindakan 

mana yang baik dan tindakan mana yang tidak 

baik, Dalam artian ketidakmampuan untuk 

membedakan perilaku seksual yang baik dan yang 

menyimpang, kedua faktor tersebut merupakan 

dasar dari lahirnya pedofilia, secara keseluruhan, 

dalam setiap kasus pelecehan anak, pelaku pernah 
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mengalami hal yang sama pada masa kanak-

kanaknya seperti penganiayaan, kekerasan, 

pelecehan dari orang dewasa, dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pedofilia merupakan 

penyakit yang menular, dengan pengalaman yang 

telah dialami korban dapat mendorong korban 

untuk menjadi pelaku berikut dari tindakan 

pedofilia, jika tidak ditangani secara lansung, 

dalam hal ini dorongan pedofilia adalah rasa takut, 

benci, atau jijik kepada orang dewasa yang 

menjadi sebuah dorongan untuk adanya 

kompensansi. Kompensansi ini berupa bentuk 

untuk dari rasa putus asa yang dialami korban 

yang diarahkan kepada anak-anak dengan 

pemikiran bahwa ialah yang berkuasa, rasa 

berkuasa ini muncul pada calon pelaku pedofilia 

dengan melakukan hal yang sama dengan 

pelakunya, yang pernah dialaminya sendiri. Untuk 

memaksimalkan perasaan tersebut tidak jarang 

pelaku pedofilia untuk menyiksa bahkan sampai 

membunuh korban tersebut. Pedofilia merupakan 

sebuah penyakit kelainan mental atau 

psikoseksual, tetapi dalam hukum pengidap 

kelainan mental ini, tidak ditoleransikan bagi 

Hendy Sugianto, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Batam 
UIB repository©2019



siapa saja yang melakukan tindakan seksual 

kepada anak akan dikategorikan sebagai pedofil 

dan perbuatan seksual tersebut merupakan sebuah 

bentuk kejahatan yang dapat dihukum sesuai 

dengan hukum perundang-undangan. 

 

3. Pengaruh Media Porno 

Media Porno, merupakan media massa yang 

mempublikasikan sarana media yang bersifat porno. 

Kemungkinan untuk mengakses media tersebut saat ini sangat 

mudah, hal ini dikarenakan sarana informasi saat ini mudah 

terjangkau dengan adanya internet, dalam media massa 

internet sudah menjadi bagian dari peradaban manusia, 

dikarenakan jangkauan dari internet adalah seluruh dunia. 

Media porno dapat memberikan rasa kecanduan oleh 

penontonnya, dikarenakan konten dari media prono yang 

menyebabkan ransangan kepada otak yang dapat menyerupai 

narkoba. Dalam riset di Amerika, menyimpulkan bahwa 

media porno sama dengan narkoba yaitu kokain, hasil 

penelitian ini didapatkan dari hasil positronemission 

tomography, dimana proses kimia dalam otak menyerupai 

seseorang saat menghisap kokain. Dari hasil riset lainnya 

media porno memiliki efek yang lebih jahat daripada kokain, 

unsur kokain dapat dilenyapkan dari tubuh, namun media 
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porno tidak sedemikian hal ini dikarenakan media porno 

mempengaruhi pikiran dari penonton, di Amerika menunjukan 

bahwa hasil bisnis dari pornografi melebihi pendapatan dari 

perusahaan yang besar seperti Microsoft, google, amazon, 

yahoo, dan apple. Dengan waktu setiap 30 menit terdapat 

produksi film porno baru yang mengikat 30 ribu penonton 

setiap 30 detik. 25% pencarian di dalam internet merupakan 

konten yang memiliki konten seks, 42,7% penawaran konten 

pornografi, dan 8% email yang dikirim juga memiliki konten 

pornografi, penikmat dari konten pornografi dinikmati oleh 

laki-laki secara keseluruhan 72% dan 28% perempuan di 

Amerika, meskipun riset tersebut merupakan data dari 

Amerika Serikat, masyarakat Indonesia juga merasakan hal 

yang sama dikarenakan dengan hadirnya internet sebagai 

media massa yang informasinya dapat dijangkau di seluruh 

dunia dan diakses kapan saja, dengan kasus seksualitas yang 

sering terjadi kepada anak-anak Indonesia. Peningkatan 

industri menenai pronografi pun  terbentuk, meskipun telah 

terdapat peraturan perundang-undangan yang telah melarang 

hal tersebut, hal ini tidaklah baik, mengetahui bahwa dampak 

dari media porno ini dapat mempengaruhi anak-anak yang 

masih berusia dini, yang memiliki kecenderungan untuk 

meniru atau memperagakan sebuah perbuatan yang dilihatnya, 

maka tidak heran jika anak-anak akan mencerminkan 
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tindakannya sesuai dengan apa yang dilihatnya kepada orang 

sekitarnya atau teman-temannya. 

 

4. Ketidakpahaman Anak akan Persoalan Seksualitas 

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pemikiran, 

perasaan, sikap dan perilaku dari seseirang terhadap dirinya, 

proses pengajaran tentang seksualitas harusnya telah 

ditanamkan sejak usia dini sebagai pembekalan hidupnya 

seperti aturan dan norma sosial, yang dapat dimulai dari hal 

sederhana seperti perbedaan anatomi tubuh antara laki-laki 

dan perempuan, batas aurat, dan cara berpakaian yang baik, 

yang tidak begitu terbuka, hingga yang paling abstrak seperti 

kodrat dan tanggung jawab, pemahaman yang diperoleh dari 

pendidikan seksual bertujuan untuk menggunakan 

informasinya untuk lebih fungsional danbertanggung jawab 

dan bukan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, 

pendidikan seks sudah dapat diberikan kepada anak dimulai 

dari usia 2 tahun, dengan pengenalan anatomi tubuhnya, 

memberikan penjelasan terhadap bagian tubuhnya sendiri 

bagian mana yang tidak boleh disentuh atau diperlihatkan oleh 

orang lain, memberi kebiasaan kepada anak untuk menutup 

auratnya yang juga merupakan bagian dari pendidikan seks, 

memberi pengetahuan tentang kejahatan seksual terhadap 
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anak secara bertahap dan tidak berlebihan seperti menakuti 

anak yang dapat menyebabkan trauma, banyak pakar-akar 

yang menyarankan pendidikan seks, hal ini dikarenakan 

pendidikan seks merupakan suatu bentuk utama dari 

pencegahan terjadinya kejahatan seksual, sebab-sebab kasus 

anak menjadi obyek dari pelecehan seksual dikarenakan 

kurangnya pemahaman anak terhadap persoalan seksual, 

sehingga anak menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku untuk 

melaksanakan kejahatannya, kekurangan pengetahuan 

seksualitas juga dapat menjadi dampak yang buruk bagi anak 

kepada orang sekitarnya atau teman-temannya dikarenakan 

sikap perilaku atau tindakan yang mungkin tidak pantas untuk 

dilakukan oleh anak kepada orang sekitarnya dan teman-

temannya, akibat pengaruh lingkungan sosial yang beruk serta 

pemaparan media porno atau memiliki sifat cabul, anak-anak 

akan menimbulkan suatu pemikiran atau dasar bahwa 

tindakan tersebut merupakan tindakan yang normal atau biasa 

dan merupakan sekedar dari bagian dari suatu permainan.11 

 

 

 

 

11e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/an-nisa/article/download/188/182, hal 9-17, diakses 

pada tanggal 25 April 2019, pukul 20.21 WIB. 
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B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, 

padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa 

umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, 

yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 

sepatutnya hatus diduga bahwa umumnya belum bisa lima belas 

tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau 

kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar 

perkawinan dengan orang lain.”12 

 

Pasal 294 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 290. 
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“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, 

anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, 

atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, 

pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”13 

 

Pasal 295 Ayat (1) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana 

“Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 

perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 

anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh 

orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 

penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 

bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”14 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak 

13Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 294 ayat (1). 
14Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 295 Ayat (1) Nomor 1. 
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“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi.”15 

 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak 

dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak 

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas 

dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban 

perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan 

dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah).”16 

 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

15Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat (1). 
16Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 78. 
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Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

“(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 

pihak lain. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

Masyarakat.”17 

 

Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf d dan j Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

Perlindungan Khusus kepada Anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada: 

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual; 

j. Anak korban kejahatan seksual.”18 

17Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat (1) dan (2). 
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Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (2) huruf d dilakukan melalui : 

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual;  

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, 

lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam 

penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara 

ekonomi dan/atau seksual.”19 

 

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

18Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf d dan j. 
19Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 66. 
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“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.”20 

 

Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”21 

 

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana 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).   

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 

20Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D. 
21Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 E. 
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muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

(3) 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).”22 

 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76E dipidana 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). 

(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).”23 

 

 

 

 

22Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81. 
23Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82. 
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C. Landasan Teori 

Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) 

Edwin H. Sutherland, mengungkapkan bahwa semua tingkah laku 

itu dipelajari, bukan dari hasil atau warisan yang diturukan oleh orang tua. 

Edwin H. Sutherland juga memberikan penjelasan tentang proses 

terjadinya kejahatan dalam sebagai berikut : 

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara 

negatif bukan perilaku yang didapatkan dari hasil atau warisan 

dari seseorang atau orang tua. 

2. Perilaku kejahatan dipelajari dari interaksi atau komunikasi 

dengan orang lain, yang dapat bersifat lisan atau melaui bahasa 

tubuh. 

3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan 

adalah perilaku kejahatan ialah hasil dari interaksi dan 

komunikasi secara sosial dengan orang lain secara langsung, 

komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung seperti 

melalui surat tidak memiliki kaitan langsung dengan terjadinya 

kejahatan. 

4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari 

termasuk: 

a) teknik dalam mengeksekusi kejahatan, yang kadang sangat 

sulit dan kadang sangat sederhana. 

b) motif, dorongan, alasan pembenar serta sikap-sikap 

tertentu. 
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5. Arah dan motif dorongan yang dipelajari peraturan hukum, jika 

dalam satu kelompok, seseorang dikelompokan dalam 

kelompok bahwa hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi 

dan diperhatikan, maka orang tersebut akan memiliki pemikiran 

yang sama, namun jika kelompok tersebut berpikir sebaliknya 

maka orang tersebut juga akan berpikir demikian. 

6. Seseorang menjadi nakal atau dengan istilah delinkuen, 

dikarenakan ia mementuk sebuah pola pikiran dimana aturan 

hukum ialah sebuah peluang untuk melakukan kejahatan 

melainkan sebagai sesuatu yang seharusnya dipatuhi dan 

diperhatikan. 

7. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, 

prioritas serta intensitasnya.  

8. Proses dalam mempelajari perilaku yang jahat diperoleh dengan 

menghubungkan pola-pola kejahatan serta bentuk mekanisme 

yang wajar dan lazim di dalam pembelajaran secara umum. 

9. Perilaku jahat adalah sebuah eksperional yang dicerminkan 

sebagai kebutuhan akan nilai umum, akan tetapi, perilaku yang 

tidak jahat juga memiliki ekspesi yang sama dengan perilaku 

jahat.24 

24http://pt-jambi.go.id/uploads/others/kajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teori_-

_teori_kriminologi_dalam_perspektif_ilmu_pengetahuan_hukum_pidana_modern.pdf, hal 5-6, 

diakses pada tanggal 3 April 2019, pada pukul 21.50 WIB. 
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