
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi terdiri dari dua kata yaitu : Crime yang berarti penjahat dan logos yang 

berarti pengetahuan. Dengan demikia kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan. 

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian kriminologi menurut 

Moeljatno  (1986 : 3) : 

1. Stephen Hurwitz, Tahun 1952. 

Beliau memandang kriminologi sebagai bagian dari  Criminal Science yang berusaha 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandangnya 

sebagai suatu istilah global atau umum untuk satu lapangan ilmu pengetahuan, yang 

sedemikian luas. 

2. Wilhelm Sauer, Tahun 1950 

Menurut beliau kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

dilakukan oleh individu dan bangsa – bangsa yang berbudaya sehingga obyek 

penelitian kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu dan kejahatan.  
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3. Van Bemmelen, Tahun 1958. 

Sebelum memeberikan gambaran dan definisi tentang kriminologi beliau menjelaskan 

dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan ialah : Setiap kelakuan yang 

akan merugikan atau merusak, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian 

besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan 

mengadakan perlawanan terhadap si pelaku perbuatan ini atau pembalasan terhadap 

pelaku kejahatan yang kita kenal dengan pidana. Dalam hal ini kriminologi mencari 

sebab – sebab dari kelakuan – kelakuan yang merugikan untuk menentukan unsur 

mana yang merugikan digunakan ilmu ekonomi, dan untuk membatasi kelakuan – 

kelakuan yang merugikan yang dapat dipandang sebagai kejahatan diperlukan ilmu 

hukum. Sebab ilmu hukum ini menetukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang 

sekaligus merugikan diancam dengan suatu tindak pidana atau tidak. Van Bammelen 

juga mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara 

kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi 

dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup. 

4. Thorsten Sellin 

Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara 

penanggulangannya dan mencari sebab musabab kejahatan. 
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5. Menurut Sutherland 

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu – ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat atau sosial. Ilmu ini meliputi yaitu : Cara 

atau proses pembuatan Undang – Undang, pelanggaran terhadap Undang – Undang 

dan reaksi terhadap pelanggaran – pelanggran tadi yang mana merupakan tiga segi 

dari satu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan satu 

kesatuan. Perbuatan – perbuatan tertentu yang dipandang tidak pada tempatnya atau 

tidak diinginkan, diteteapkan sebagai kejahatan oleh Masyarakat. Dan beliau 

membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 

a. Sosiologi hukum 

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam  dengan suatu 

sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan harus pula 

menyelidiki faktor- faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum. 

b. Etiologi kejahatan 

Merupakan cabang ilmu tentang kriminologi yang mencari sebab –  musabab dari 

kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling 

utama. 
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c. penology  

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland  memasukan 

hak - hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif 

maupun preventif. 

6. Mulyatno 

Kriminologi  merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuakan buruk 

dan tentang orangnya  yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. 

Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut 

Undang – Undang  diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan 

kelakuan buruk. 

7. Bonger 

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 

seluas - luasnya. Melalui definisi ini, bonger lalu membagai kriminologi ini menjadi 

kriminologi murni yang mencakup :  

a. Antropologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, ilmu 

pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 

tubuhnya memepunyai tanda – tanda. 
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b. Sosiologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 

gejala masyarakat. Pokok  persoalan yang di mana letak sebab – sebab kejahatan 

dalam masyarakat.  

c. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 

sudut jiwanya. 

d. Psikopatologi dan Neutropatologi Kriminil adalah Ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa atau urat syaraf. 

e. Penologi adalah Ilmu  tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman  

     ( Topo Santoso dan Eva Achjani  2006: 9 ). 

8. Wolfgang, Savitz dan Johnston  

Memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 

dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keteranagan, 

keseragaman – keseragaman, pola – pola dan faktor – faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 

keduanya. 

Studi kriminologi meliputi :  

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 

b. Pelaku kejahatan 
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c. Reaksi masyarakat yang ditujukan, baik terhadap perbuatan maupun terhadap 

pelakunya ( Topo Santoso dan Eva Achjani  2006: 12 ). 

Ketiga hal ini tidak dapat dipisah pisahkan. Suatu perbuatan, baru dapat dikatakan 

sebagai kejahatan bila perbuatan tersebut mendapat reaksi dari masyarakat. 

B. Sejarah Kriminologi 

 

Menurut Simandjuntak ( 1981 : 19 – 22 ) sejarah kriminologi terbagi menjadi lima,  

 

yaitu : 

 

1. Zaman kuno 

Pada zaman ini sudah mulai banyak pengetahuan tetapi kriminologi belum mendapat  

perhatian secara sistematik. Ada catatan lepas yang membahas tentang kejahatan 

(1903) dari Van Kan mengetengahkan hasil penelitian tentang sebab – musabab 

kejahatan. Jauh sebelum zaman ini  pengarang Juani Plato (427 – 347 SM) telah 

mengemukakan bahwa emas, manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi 

kekayaan dalam pandangan manusia , makin merosot penghargaan terhadap asusila. 

Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan , pasti 

bersarang secara diam – diam penjahat, tukang copet, anti agama yang menyuburkan 

lahirnya ideologis komunis. 

Dalam karya lainnya Dewetten mengemukakan : Jika dalam suatu masyarakat tidak 

terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang 

tinggi karena di situ tidak akan ada rasa iri hati.  
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Aristoteles (384 – 322 SM) mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan 

kejahatan dan pemberontakan. Kedua pengarang ini berpengaruh dalam hukum 

pidana. Mereka mengemukakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat 

jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat.  

2. Zaman  abad pertengahan 

Van Kan memberikan saham dalam merintis pertumbuhan kriminologi dengan 

orientasi sosiologi kriminal dengan mengemukankan pendapat ahli zaman ini. Tidak 

banyak pengarang memberikan perhatian pada zaman ini. Thomas Van Aquino 

(1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan 

kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah - mewah akan menjadi 

pencuri bila jatuh miskin. Dan kemiskinan biasanya memberikan dorongan mencuri. 

3. Permulaan sejarah baru (abad ke-16) 

Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada 

zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli 

hukum ini menggeritik pemerintahan Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras. 

Mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena 

hukuman yang keras, Mengecam susunan hukum pidana di mana berlakunya 

hukuman mati untuk pencurian.  
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4. Abad ke-18 hingga revolusi perancis 

Pada abad ini mulai ada penetangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana 

sebelumnya ditunjukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. 

Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. 

Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak azasi manusia 

diberlakukan pula untuk si penjahat. 

Montesquie (1748)  membuka jalan di mana ia menetang tindakan sewenang – 

wenang hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau (1712 – 1778) melawan terhadap 

perlakuan kejam kepada penjahat, Voltaire (1672) tampil sebagai pembela untuk Jean 

Cals yang tidak berdosa yang dijatuhi hukuman mati dan menetang terhadap 

peradilan pidana yang sewenang – wenang itu. 

Sebelum zaman revolusi Perancis ide – ide ini sudah ada hasilnya, dan pada tahun 

1780 Perancis menghapuskan hukuman penganiayaan, sedang tahun 1740 Frederik 

Agung sudah menghapuskan penganiayaan tersebut. Sedangkan Joseph II 

menghapuskan hukuman mati.  

5. Dari revolusi Perancis hingga tahun 30 abad 19 

revolusi Perancis (1791) mengakhiri hukuman pidana. Dimana telah dirumuskan 

dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka undang – undang. Hal ini juga 

berpengaruh ke negeri Inggris. Keadaan pemasyarakatan di Inggris sangat buruk 

tetapi di Nederland telah ada reorientasi. Hanya di Amerika di adakan perubahan 

yang radikal (1791) dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di Newyork 

diadakan sistem Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis. 
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Suatu hal yang masih tidak dapat diterima ialah mempersamakan semua penjahat. Hal 

ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama. Logis kalau 

mereka tidak dipersamakan. Iklim baru benar – benar terjadi pada tahun 70 abad 19. 

Kriminologi memberi sumbangan. 

Peryakinan ilmu soisal tidak mendapatkan iklim yang baik di Perancis dan Inggris. 

Sebenarnya kejahatan memuncak sebagai akibat berkembangnya industri. Mereka 

tidak tergerak mencari sebab – sebab kejahatan untuk membasminya. Mereka tetap 

berpikir  tradisional membasmi kejahtan dengan penjatuhan hukuman yang berat.  R. 

Owen dalam bukunya “The book of the new moral word” ( 1844)  mengatakan bahwa 

lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, dan lingkungan 

yang baik sebaliknya. Timbulah semboyan : ubalah keadaan masyarakat dan anggota-

anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang didik dengan baik serta cukup untuk 

hidup taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu.  

Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. Penjahat mempunyai 

kemauan bebas sedang orang gila tidak memiliki kemauan bebas. Tetapi berkat 

lahirnya ilmu psikiatri mulailah ada perubahan Dokter Perancis Pinel (1754 – 1826) 

memperkenalkan ilmu baru ini. Hasilnya ditambahkan dalam satu pasal yang 

berbunyi,   tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit 

jiwa. Prinsip ini semula belum selancar bunyi undang – undang. J.E.D. Esquirol 

(1772 – 1840) memperkenalkan teorinya monomanien (ganguan rohani). Maka 

pengakuan akan penyakit jiwa sebagai sebab – sebab kejahatan mulai diakui sejak 

penghabisan abad ke-18. 
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Ilmu antropologi kriminal juga lahir berkat usaha prenologi Gall (1758 – 1828). 

Mereka mengatakan tiap fungsi mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat 

ini mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini merupakan dasar pada 

ajaran lokalisasi yang dipimpin Broca (1824 – 1880). Pada tengkorak bagian luar 

dapat dilihat ciri- ciri seperti benjol pencurian, benjol alkohol. Tetapi ada manfaat 

ajaran ini mendapat serangan dari para ahli  sehingga hilang dari peradaran. 

Kebenjolan mungkin suatu hal yang kebetulan saja. Tetapi ada manfaat ajaran ini 

bagi kriminologi sebab dengan demikian orang sadar bahwa kelainan otak penjahat 

membedakan dia dari orang normal. Ilmu penologi tidak memberikan bantuan dalam 

masalah ini. 

 

C. Pengertian Kejahatan 

Kriminologi membahas tentang kejahatan, tetapi sejauh manakah tindakan dapat 

disebut kejahatan. Secara formal kejahtan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 

oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana yang dimaksud untuk mengembalikan 

keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu 

itu ialah ketertiban masyarakat. Jadi ada kemungkinan  sesuatu tindakan sesuai 

dengan tuntutan masyarakat  tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak 

sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian 

sebaliknya. Ketidak sesuaian ini di pengaruhi faktor waktu dan tempat, dengan kata 

lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. 

Masyarakat juga dapat menilai dari salah satu segi bahwa suatu tindakan merupakan 

kejahatan sedangkan dari segi lain bukan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat 
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menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedangkan 

dari segi sosiologis ( pergaulan ) bukan kejahatan. 

Inilah kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi 

sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari segi yuridis bukan kejahtan. Ini 

disebut kejahatan sosiologis ( kejahatan kriminologis). Ada kejahatan yuridis dan ada 

kejahatan kriminologi. Ini menunjukan kepada kita bahwa ada  perbedaan 

penglihatan. Antara penglihatan yuridis dan penglihatan kriminologi, antara 

penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat. 

Menurut Simadjuntak ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian 

Kejahatan. 

1. D. Taft 

Mengatakan kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana 

berarti  melanggar ketentuan – ketetuan pidana yang telah dirumuskan. Jika kejahatan 

dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, maka tindakan – tindakan yang tiadak 

melanggar hukum pidana tidak merupakan kejahatan, walaupun hal itu dirasakan 

sebagaian perbuatan jahat. Seolah – olah kejahatan itu berkurang, kalau ketentuan – 

ketentuan itu di hapuskan dari buku hukum. Pendapat ini kurang memenuhi selera 

masyarakat yang menginginkan ketertiban. Oleh karena itu tidak mengherankan  

apabila unsur ketertiban ini dimaksudkan dalam pengertian kejahatan. 

2. R. Soesilo  

Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian  kejahatan secara 

sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
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tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, 

maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 

hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban ( Simadjuntak , 1981 : 72 ). 

3. Van Bemmelen 

Kejahatan  adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang 

menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, 

sehinnga masyarakat itu berhak untuk mencelanya  dan menyatakan penolakan atas 

kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut 

4. Elliot 

Mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau 

tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, 

hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.   

5.  Paul Moedikdo Moeliono 

Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut 

ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga 

tidak boleh dibiarkan. 

6.  Sahetapy dan Marjono Reksodiputro 

Dalam bukunya Paradoks Dalam Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan 

mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 

relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau 

tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau 
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minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap 

skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 

dengan ruang dan waktu. 

7. Bonger 

Beliau merumuskan kejahatan adalah perbuatan ytang anti sosial yang oleh negara 

ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman. Menurut dia bahwa kejahatan 

hanyalah perbuatan yang melanggar pasal pidana. Hal itu perlu diperluas 

memungkinkan objek penelitian kriminologi tentang perbuatan yang tidak disukai 

dan merugikan masyarakat. 

Apabila pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara teliti maka dapatlah 

digolongkan menjadi tiga jenis pengertian sebagai berikut :  

a. Pengertian secara praktis ( sosiologi ) 

Pelanggaran atas norma – norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam 

masyarakat di sebut kejahatan. 

b. Pengertian secara religius  

Pelanggaran  atas perintah – perintah tuhan disebut kejahatan. Pengertian a dan b 

disebut pengertian kriminologis. 

c. Pengertian secara yuridis  

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah  setiap perbuatan atau kelalaian 

yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana 

oleh negara. Suatu perbuatan diberi pidana diatur dalam  KUHP dan peraturan hukum 
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yang mengancam pidana. Peraturan yang mengancam pidana  ini disebut, pidan 

khusus. Tidak semua pasal –pasal KUHP mengatur tindak pidana, hanyalah pasal – 

pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam KUHP dibedakan antara 

pelanggaran (buku ketiga) dan kejahatan dalam (buku kedua). Perbedaan antara 

kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan antara delik undang – undang dan 

delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan 

delik undang – undang. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi 

karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana (Simadjuntak, 1981 : 73-75 ). 

 

D. Penyebab Kejahatan 

Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di negeri kita akhir-akhir ini, diiringi 

dengan berbagai macam krisis yang kadang-kadang mencemaskan. Salah satu yang 

mencemaskan tersebut adalah maraknya kejahatan, baik yang bersifat violence  

(kekerasan) maupun non-violence  (tanpa kekerasan). Media massa tidak pernah sepi 

memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi hampir merata di seluruh 

tanah air. Kata kunci yang menjelaskan fenomena belakangan ini adalah perubahan. 

Perubahan merupakan cermin nyata kehidupan masyarakat. Kondisi kehidupan ini 

tidak selalu menunjukkan sisi positif. Ada pula  tampilan sisi negatif, yang kadang-

kadang tampilan ini lebih menonjol diandingkan sisi positifnya. Ketika perubahan di 

berbagai aspek kehidupan masyarakat lebih mengarah dan membuka peluang 

terjadinya tindak kejahatan, maka potret kehidupan masyarakat akan lebih 

menampakkan sisi negatifnya. Ada perubahan yang terjadi secara lambat maupun 

cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonisasi, tergantung 
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bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi atau 

menjebak pola pikir, pola hidup, dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, 

hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan dan nafsu yang menjadi potensi di 

dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku 

yang mendatangkan kebaikan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian. 

Menurut Syariffudin Pettanasse ( 1989 : 38 ) Sebab – sebab kejahatan itu dapat dicari 

dari dua faktor, yaitu sebagai berikut  

1. Sebab –sebab yang datang dari dalam si pelaku kejahatan ( sebab – sebab intern). 

2. Sebab –sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan ( sebab – 

sebab Ekstern). 

a. Sebab – sebab yang datang dari dalam si pelaku kejahatan ( sebab – sebab intern ) 

Dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain :  

1. Hipotesa Atavisme 

Menurut teori ini, sebab – sebab terjadinya kejahatan adalah karena sudah ada sejak 

lahir. Mendaparkan kembali sifat yang dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat 

untuk melakukan kejahatan, maka menurut teori ini sebab – sebab kejahatan karena ia 

dilahirkan untuk berbuat jahat ( Bonger, 1982 : 83 ). 

2. Heredity ( Keturunan ) 

Menurut teori ini sebab – sebab kejahatan itu karen keturunan. Teori inin 

mengindentikkan kejahatan itu dengan watak seseorang itu mewarisi apa yang ada 

pada orang tuanya atau keturunannya, maka berdasarkan pendapat ini dapat ditarik 
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kesimpulan nahwa anak dari pencuri akan menjadi pencuri. Pendapat seperti ini 

sekarang kurang dianut sebab banyak faktor yang mengakibatkan kejahatan itu. Dan 

kenyataannya ada anak seorng pencuri setelah dewasa tidak melakukan pekerjaan 

mencuri bahkan menjadi orang baik – baik dan terpelajar. 

3. Bodily Psichology. 

Teori ini mengatakan, sebab –sebab kejahatan karena body ( fisik ) seseorang 

sehingga ia berbuat jahat atau yang memaksa seseorang untuk berbuat jahat. 

Contoh : Orang yang berbadan besar, kuat dan merasa lebih dari orang lain, maka ia 

sering melakukan kejahatan ( Topo Santoso dan Eva Achjani  2006 : 44 ). 

4. Belum Dewasa  

Dari sini diketahui bahwa sebab – sebab kejahatan karena umur seseorang masih 

terlalu muda atau sudah terlalu tua, sehingga mereka tidak dapat menggunakan akal 

perasaannya dengan sempurna, tidak dapat membedakan mana hal yang benar mana 

yang salah serta mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dari 

alasan ini maka timbul hal – hal yang mendorong ia melakukan kejahatan. 

Contoh :  

a).Anak yang masih berumur 4 tahun membawa batu lalu melempar kawannya 

sehingga luka parah. 

b).Orang yang sudah tua atau pikun, karena sudah tidak dapat menggunakan akal 

sehatnya dapat berbuat kejahatan. 
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5 .Sex Crime 

Sebab – sebab kejahatan karena tidak tersalurnya isi kelenjar sex. Hal ini terjadi 

karena kelenjar sex berproduksi terus menerus, tidak dapat disalurkan dengan jalan 

semestinya sehinngga menimbulkan desakan dan keinginan untuk menyalurkannya, 

jika keinginan sedemikian kuatnya dan apabila yang bersangkutan tidak dapat 

menggunakan akal sehat maka ia melakukan kejahatan.   

6. Kleptomani 

Sebab – sebab kejahatan penyakit yang diderita seseorang. Kleptomani adalah orang 

yang dihinggapi penyakit yang kegemarannya ( Hobinya ) mengambil barang orang 

milik orang lain, dan diambilnya barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki 

akan tetapi lebih banyak cenderung sebagai pemenuhan kepuasan jiwa . 

7. Endocrime Gland 

Sebab -  sebab kejahatan karena tidak tersalurnya kelanjar hormon yang ada pada 

tubuh manusia. Endo Gland adalah nama dari kelenjar yang ada pada tubuh manusia, 

yang biasanya disebut dengan kelenjar hormon. Apabila kelenjar ini terganggu ( tidak 

sehat ) maka orang tersebut akan berbuat kejahatan. Dari uraian diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan, untuk mencari sebab – sebab kejahatan dari dalam diri si pelaku 

dapat dipelajari dari : 

a). Sifat – sifat umum yang dimiliki seseorang , misalnya karena keadaan fisiknya, 

umurnya dan sebagianya. 



 
 

31

b). Sifat – sifat khusus yang dimiliki sesorang dicari dari faktor psikologi atau dari 

sudut    kejiwaan, yang mendorong dan memaksa seseorang  melakukan kejahatan                      

( Simadjuntak , 1981 : 219 ). 

 

b. Sebab –sebab yang datang atau pengaruh dari luar si pelaku kejahatan ( sebab – 
sebab ekstern). 

 

Sampai saat ini yang paling banyak dipelajari oleh para ahli adalah mencari sebab –

sebab kejahatan yang ditimbulkan oleh faktor dari luar diri si pelaku ( faktor extern ) 

sebab faktor inilah menurut sarjana merupakan  faktor yang menetukan dan yang 

mendominir perbuatan individu ke arah kejahatan. Jika faktor intern dasar 

penyelidikannya berpangkal mencari sebab – sebab kejahatan dari lingkungan sosial. 

Sebab – sebab kejahatan dari faktor ekstern dapat dicari dari masalah – masalah 

sebagai berikut : 

1. Waktu Kejahatan 

Dimaksudkan adalah untuk menegetahui pada saat mana kejahatan itu banyak 

dilakukan serta karena tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan 

mempengaruhi atau di pengaruhi waktu. 

2. Tempat Kejahatan  

Dimaksudkan adalah bahwa penjahat itu selalumemilih tempat yang mengutungkan 

misalnya : tempat yang gelap, sunyi, dan jauh dari patroli atau penjagaan polisi. 
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3.Lingkungan  

Dimaksudkan adalah Sebab – sebab kejahatan dari liunkungan di mana individu atau 

si penjahat itu berada. 

Untuk mencari sebab – sebab kejahatan dari lingkungan dapat dilihat   dari :  

a. Linkungan Rumah Tangga 

Lingkungan keluarga atau rumah tangga dapat mempengaruhi terjadinya sebab – 

sebab kejahatan. Dalam proses sosialisasi seorang anak akan banyakmendapat 

pengalaman – pengalaman yang membentuk pribadinya dari keluarganya, sehingga 

seorang anak yang dibesarkan di lingkungan keluaraga yang sering melakukan 

kejahatan, maka anak tertsebut dikemudian hari akan terpengaruh dan melakukan 

kejahatan  

( Ninik widiyanti dan Yulius waskita, 1987 : 123 ). 

Contoh :  

1).  Pihak keluarga atau orang tua yang selalu memberi contoh atau membiarkan 

perbuatan yang tidak baik kepada anaknya. Umpamanya : seorang anak yang 

tinggal di lingkungan keluarga yang sering melakukan kejahatan sex, melacur 

kemungkinan anak tersebut di kemudian hari akan terpengaruh mengikuti 

perbuatan tersebut. 

2). Kurang adanya  pengawasan dari pihak keluarga. Keluarga yang selalu sibuk 

dengan pekerjaannya, tidak pernah memperhatikan pendidikan anak, maka anak 

tersebut akan dapat melakuakan kejahatan. 
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3).  Kareana keadaan keluarga yang tidak mampu membiayai kehidupannya dapat  

       melahirkan kejahatan. 

4.  Lingkungan Sekolah  

Sekolah mempunyai  andil besar di dalam mendidik dan mengembakan kepribadian 

seorang anak. 

Contoh :  

Lingkungan sekolah yang sering berkelahi dan melakukan kejahatan maka orang 

berada di dalam lingkungna tersebut akan terpengaruh. 

5. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi terhadap pendidikan dan perkembangan 

seseorang. Lingkungan masyarakat dapat menciptakan sebab – sebab terjadinya 

kejahatan. 

Contoh :  

Seorang anak yang sederhana, bergaul dengan anak lain yang tinggal di liongkungan 

orang- orang yang suka minum minuman keras maka lama – kelamaan anak tersebut 

akan terpengaruh. 

a. Faktor Ekonomi 

  Menganalisa sebab –sebab kejahatan dan menghubungkan faktor – faktor ekonomi, 

masih populer sampai saat ini. Hampir setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari 

hasil pemeriksaan para pelaku kejahatan selalu membuat kesimpulan bahwa 
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seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena desakan atau keadaan ekonomi      

( Simadjuntak, 1981 : 231 ). 

Contoh :  

Seorang ibu yang tertangkap karena mengutil di sebuah toko pakaian, hasil 

pemeriksaan juga menyimpulkan wanita itumelakukan pekerjaan itu karena keadaan 

ekonomi.Dari berbagai penelitian yang dilakukan di atas, maka para ahli kriminologi 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1). Di dalam mencari sebab – sebab kejahatan faktor ekonomi tidak diinterpretasikan 

faktor kemiskinan saja, akan tetapi harus diperhitungkan struktur masyarakat yang 

bersangkutan. Orang kaya pun juga bisa melakukan kejahatan. Kadang – kadang 

mereka yang kaya merasa kurang puas dengan kekayaanya dan berusaha 

meningkatkan kekayaannya melalui kejahatan. 

2). Oleh karena itu baik kemiskinan maupun kekayaan dapat menjurus kepada 

kejahatan  

b. Faktor sosial 

Bahwa kejahatan itu adalah dipengaruhi tingkah laku yang menyimpang yang 

diakibatkan ketidak mampuan anggota masyarakat untuk mengikuti sistem nilai dan 

norma – norma dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dalam sistem sosial di 

suatu masyarakat. 

Kejahtan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa 

kejahtan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada 
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hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan masalah manusia. Oleh karena itu 

dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. 

Banyak sarjana untuk menemukan dan menerangkan causa kejahatan. Usaha untuk 

menerangkan causa kejahatan tersebut berkembang. Berdasarkan kenyataan, sebab – 

sebab kejahatan apabila dihubungkan dengan mazhab – mazhab kriminologi bahwa 

timbulnya kejahatan adalah hasil dari keadaan fisik, individu, dan sosial. Pada suatu 

unsur individulah yang tetap paling penting, sedangkan keadaan sosial memberi 

bentuk  pada kejahatan, tetapi ini berasal dari bakat yang dimiliki dari sudut biologis, 

organis, dan psikis. Seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor – 

faktor lingkungan atau faktor – faktor yang ada di sekitarnya. Bahwa setiap kejahatan 

adalah hasil perpaduan dari faktor – faktor yang ada dan timbul dari dalam diri 

individu. Bahwa seseorang melakukan kejahatan ( perbuatan jahat ) atas dasar 

kesenagan dan kesukaran – kesukaran yang dirasakan di dalam hidupnya.  

 

E. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai – nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah atau pandangan menilai yang menatap dan sikap tidak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan ( social enginering 

) memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ( Soerjono Soekanto, 

1983 : 5 ). 

Upaya penegakan hukum adalah upaya hukum untuk menterjemahkan dan 

mewujudkan keinginan – keinginan hukum pidana menjadi kenyataan yakni dengan 
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melarang suatu yang bertentangan dengan hukum ( on recht ) dan mengenakan 

nestapa ( penderitaan ) kepada yang melanggar larangan tersebut. 

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu 

penyerasian antara kaidah serta nyata manusia. Kaidah – kaidah tersebut kemudian 

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas, perilaku tersebut 

bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Masalah 

penegakan hukum pidana sebernarnya terletak pada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu : 

1.  Faktor hukum itu sendiri atau peraturan itu sendiri. 

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun yang  

melaksanakan peraturan hukum tersebut. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa  

   manusia dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986 : 126). 

 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Hal ini 

disebabkan karena undang – undang yang disusun oleh penegak hukum dianggap 

sebagai panutan hukum oleh masyarakat. Kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi 

tindak pidana. Dalam hal tersebut terjadi karena adanya dan pihak yang meliputi 

pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, namun tanpa adanya kedua pihak 

tersebut maka tindak pidana tersebut tidak ada, dalam hal korban tindak pidana 
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adalah sebagai pihak yang dirugikan yang dalam hukum pidana kedudukan belum 

begitu diperhatikan. 

Penegakan hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan 

merupakan tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat, dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian integral 

dari kejahatan untuk mencapai kesejahteraan, maka wajar jika dikatakan bahwa usaha 

penanggulangan kejahatan merupakan penegakan hukum pidana yang menjadi bagian 

penting dari pembangunan nasional. Ketiga tahapan tersebut sebagai upaya atau 

sebuah proses nasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan dan 

merupakan suatu keterpaduan yang harus direncanakan untuk mencapai tujuan dan 

merupakan suatu keterpaduan yang harus dicapai secara selaras dan seimbang dalam 

proses penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana 

dalam hubungannya dengan hukum administratif dan hukum perdata merupakan 

upaya terakhir apabila kedua hukum tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah. 

 
Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum 

pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit. 

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum 

pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit. 

Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dibagi menjadi dua janis kebijakan, yaitu : 
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1. Kebijakan secara penal ( hukum pidana ) 

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat 

”represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan tersebut 

terjadi. 

Menurut Sudarto ( 1936 : 118 ), yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala 

tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan 

atau tindak pidana, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan samapai dilakukannya pidana. 

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui 

beberapa tahapan : 

a. Tahap Formulasi 

Yaitu tahapan penegakan hukum ”in abstracta” oleh pembuatan undang – udang 

tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif. 

b. Tahap Aplikasi 

Yaitu penerapakan hukum piadana oleh aparat – aparat penegakan hukum mulai dari 

kepolosisan, sampai dengan, pengadilan, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap 

kebijakan. 

c. Tahap Eksekusi  

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat 

pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan 

eksekatif atau administratif ( Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 157). 
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2. Kebijakan non – penal ( di luar jalur hukum ) 

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non – penal lebih menitikberatkan pada sifat 

”preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum 

kejahatan tersebut terjadi. 

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya – upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Merupakan upaya 

pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi maka sasaran 

utamanya adalah mengenai faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

Faktor – faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah – masalah atau 

kondisi-kondisi sosial secara langsung  atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. 

 
Usaha – usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan 

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama. Peningkatan usaha – usaha 

kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara 

kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. Usaha – usaha non penal 

memperbaiki kondisi – kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik 

kriminil keseluruhan kegiatan preventif yang non - penal itu sebernarnya mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan 

diefektifkan. Kegagalan dalam mengarap posisi strategis ini justru akan berakibat 

sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan 

kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan 

preventif yang non – penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. 
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Tujuan utama dari saran non – penal adalah memperbaiki kondisi – kondisi sosial 

tertentu. Penggunaan saran non – penal adalah merupakan upaya – upaya yang dapat 

dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. 


