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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Pengamana (Satpam)

a. Pengertian Satuan Pengamanan (Satpam)

Satuan pengamanan yang siring disingkat dengan Satpam adalah suatu kelompok

petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan

keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan

swakarsa di lingkugan kerja.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin

bekerja sendiri dalam mengembang fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lambaga

satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada desember 1980 melalui surat

keputusan kepala Kepolisian Negara.

Keperuntukan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan aset,

kawasan wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasa

nyaman bagi instansi tersebut, dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sesuai

fungsinya.

b. Hubungan Satpam dengan Kepolisian

Tugas Satpam merupakan tugas-tugas kepolisian terbatas. Karena keterbatasannya

itulah secara umum hubungan antara Satpam dengan Kepolisian diwujudkan
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dalam usaha penyelenggaraan keamaan. Dalam mengemban tugas keamanan dan

ketertiban, kepolisian sesuai UU Kepolisian dibantu oleh Kepolisian khusus,

penyidik PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Oleh karena itu hubungan antara kepolisian dengan ketiga komponen pembantu

tugas-tugas kepolisian tersebut adalah fungsional yang bersifat pembinaan dan

koordinatif.

Satpam adalah bentuk pengamanan swakarsa, dengan demikian hubungan petugas

kepolisian dengan Satpam adalah pembinaan dan koordinatif dalam tugas-tugas

pengamanan dalam area yang menjadi tanggungjawab satpam tersebut. Untuk

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Satpam diberikan kewenangan

Kepolisian terbatas, yang kemampuan dan keterampilanya harus senantiasa dibina

oleh Kepolisian sebagaimana amanat perundang-undangan.

Hubungan Satpam dengan Kepolisian juga dapat dilihat pada Kartu Tanda

Anggota (KTA) Satpam yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Selain itu manakala

Satpam meningkatkan kualitasnya dalam mengikuti pelatihan kompetensi yang

diselenggarakan oleh Kepolisian serta Kepolisian selau hadir sebagai instruktur.

c. Jenjang Pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam)

Jenjang pelatihan satpam ada 3 tingkat diantaranya :

1. Dasar (Grada Pratama) merupakan pelatihan dasar calon anggota Satpam ,

pelatihan gada pratama dilaksanakan dengan menggunakan minimal pola

232 jam pelajaran. Materi pelatihan a.1. interpersonal skill, etika profesi,

tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan Kepolisian terbatas;

bela diri; pengenalan bahan peledak; barang berharga dan pelatihan
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penembakan; pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainya;

pengguna tongkat Polri dan borgol; pengetahuan baris berbaris dan

penghormatan;

2. Menengah (Gada Madya) merupakan pelatiahan lanjutan bagi anggota

Satpam yang telah memiliki kualifikasi gada pratama. Lama pelatihan dua

minggu dengan pola 160 jam pelajaran dan

3. Manajerial (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh

siapa saja dalm level sitingkat majer, yaitu chief security officer atau

manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.13

d. SATPAM Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Diatur dalam Bab I (Ketentuan Umum) Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sitem Manajemen

Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.14

Pasal 1 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2007 tentang Sitem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan

dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah menyatakan sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah

bagian dari manajemen sacara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,

perencanaan, tanggugjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya

yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian

13file:///C:/Users/user/Downloads/Buku%20panduan%20Security.html di Akses pada 21 April
2015
14Ketentuan Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
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dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian resiko

yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujutkan lingkungan yang

aman, efisien dan produktif.

2. Industrian Security adalah sagala upaya yang berkaitan dengan perlindungan

terhadap instalasi, sumber daya, utility, material dan informasi rahasia

industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.

3. Organisasi adalah suatu badan berbasis kemasyarakatan yang melakukan

kegiatan dengan tidak berorientasi pada aspek komersial, yang beroperasi

diwilayah Republi Indonesia.

4. Perusahaan adalah suatu badan yang melakukan kegiatanya berorientasi

komersial yang beroprasi diwilayah Republik Indonesia.

5. Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah selain Tentara

Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi palayanan

masyarakat yang menyelenggarakan satuan pengamanan.

6. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau

kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk

melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan

swakarsa di lingkungan kerjanya.

7. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap dimana kegiatan usaha dan fungsi pelayanan publik

berlangsung serta terdapat sumber-sumber ancaman dan gangguan

keamanan baik fisik maupun non fisik didalam wilayah Negara Republik

Indonesia.
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8. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang

penyediaan tenaga pengamanaan, pelatihan keamanan, kawal angkut

uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan,

dan penyedia satwa untuk pengamanan.

9. Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat

kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu

identitas dengan kriterianya dilakukan oleh auditor yang berkomponen dan

independen dengan mendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti

pendukungnya secara sistematis, analistis, kritis dan selektif guna

memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

10. Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan

audit akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.

11. Badan Audit adalah suatu badan independen yang bertugas melakukan audit

SMP untuk memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, serta penerapan

SMP di lingkungan organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah.

12. Laporan Audit adalah hasil dari audit yang dilakukan oleh badan audit yang

berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja

sebagai dasar untuk menerbitkan SMP.

13. Pembinaan Satpam adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk

membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk kegiatan

koordinasi dan bimbingan teknis Satpam, untuk ikut serta secara aktif

menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi
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diri dan lingkungan kerjanya dalam bentuk ketertiban dan keamanan

swakarsa.

14. Surat Izin Operasional adalah sura yang berisi keterangan bahwa pemegang

surat diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender,

melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai

perusahaan jasa dibidang pengamanan.

15. Wilayah Usaha adalah wilayah dimana badan usaha usaha yang

bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan

atas pembagian wilayah hukum Polda.

16. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta palatihan dengan palatih

untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan

sesuatu kegiata dibidang tertentu.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman untuk penyelenggaraan pembelajaran dan/atau pelatihan guna

mencapai tujuan tertentu.

18. Inhouse Training adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna Satpam

pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.

19. Pelatiahan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon

anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang Satpam.

20. Palatihan Gada Madya adalah pelatihan Satpam yang dipersiapkan untuk

menduduki jabatan setingkat kepala regu keatas (supervisor)
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21. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan Satpam bagi manajer/calon

manajer/chief security atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap

bidang pengamanan.

22. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan

untuk mendapatkan keahlian tertentu di bidang pengamanan.

23. Seragam Satpam yang selanjutnya disingkat Gam Satpam adalah pakaian

yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan antribut tertentu sesuai aturan

dari Kepolisian sebagai pengawas dan pembinaan teknis Satpam yang

dipakai dan digunakan oleh anggota Satpam serta telah mendapat

pengakuan dari Polri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban

fungsi Kepolisian terbatas pada lingkungan kerjanya.

24. Gam Satpam Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat Gam Satpam

PDH adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan

tugas sehari-hari dilingkungan kerjanya, selain dikawasan khusus yang

memerlukan kelengkapan seragam khusus.

25. Gam Satpam Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat Gam Satpam PDL

adalah Gam Satpam yang khusus digunakan pada area yang banyak

berhubungan kegiatan di lapangan dan sejenisnya.

26. Gam Satpam Sipil Harian selanjutnya disingkat Gam Satpam PSH adalah

Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan tugas harian

di area kerjanya yang banyak berhubungan dengan pelanggan, masyarakat

umum serta petugas yang membidangi pengamanan non fisik, yang

diberikan kepada petugas setingkat supervisor ke atas.
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27. Gam Satpam Pakaian Sipil Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan

PSL adalah Gam Satpam yang dipakai dan digunakan untuk melaksanakan

tugas pengamanan event.

28. Atribut Satpam adalah segala bentuk tanda anggota Satpam yang dapat

menunjukan kompetensi, kualifikasi dan identitas pengguna serta daerah

tempat bertugas yang dipasang pada pakaian kerja.

29. Tanda Kewenangan adalah tanda tertentu yang dipakai oleh setiap anggota

Satpam sebagai tanda kompetensi pengemban fungsi Kepolisian terbatas di

lingkungannya.

30. Daerah Tugas adalah wilayah hukum dari satuan kewilayahan Polri dimana

lingkungan kerja atau pusat kegiatan (home base) dari anggota Satpam

tersebut berada.

31. Petunjuk Teknis (technical guide line) adalah penjabaran dari SMP

ditandatangani oleh pejabat Polri setingkat Deputi atas nama Kapolri.

e. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan

Diatur dalam Bab III Satpam bagian Kesatu Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manjemen

Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan

Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa :

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di

lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel,

informasi dan pengamanan teknis lainya.
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Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/temapat kerjanya

dari setiap gangguan keamanan, serta menegakan peraturan dan tata tertip yang

berlaku di lingkungan kerjanya.

Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas,

Satpam berperan sebagi:

a. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan, dan/atau

instansi/lembaga pemerintahan, pengguna Satpam dibidang pembinaan

keamanan dan ketertiban linglingkungan/ tempat kerjanya;

b. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan

kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dam security

awareness) dilingkungan/tempat kerjanya.15

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yang

disebut strafbaarfeit, dengan demikian istilah strafbaarfeit juga terdapat dalam

Hukum Pidana Indonesia, tetapi belum ada keseragaman pemakaian istilah

strafbaarfeit, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik,

15Tugas pokok, fungsi dan peranan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 Tantang Sistem Manjemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau
Instansi/Lembaga Pemerintahan
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pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat

dihukum, dan perbuatan pidana.

Bermacam-macam arti dari istilah strafbaarfeit, tidak menjadikan adanya suatu

permasalahan, asalkan makna dari istilah strafbaarfeit tersebut sama, dan istilah

tindak pidana yang dianggap merupakan istilah resmi dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia sebab hampir seluruh peraturan perundang-undangan di

Indonesia menggunakan istilah tindak pidana.16Akan tetapi para sarjana hukum

pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu

diketemukan oleh : Moeljatno, Simons, Van Hamel, WJP. Pompe, JE. Jonkers dan

Soedarto. Yang dalam uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

barang siapa yang melanggar tersebut. Moeljatno merupakan penganut

aliran dualisme yang mana memisahkan unsur perbuatan dan

tanggungjawab dalam strafbaarfeit.

Unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan manusia;

2. Memenuhi rumusan undang-undang;

3. Bersifat melawan hukum.17

16 Andi,Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Gafika.1993 hlm. 2
17 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta. Bina Aksara.1987. hlm.54
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2. Simons

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Simons merupakan penganut

aliran monism yang mana menyatukan unsur tanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana :

a. Unsur obyektif : perbuatan orang, akibat yang dikelihatan dari

perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

itu.

b. Unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya

kesalahan (dolus atau culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan

akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.18

3. Van Hamel

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-

Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

dengan kesalahan.19

Unsur-unsur tindak pidana :

a. Perbuatan manusia;

b. Yang dirumuskan dalam undang-undang

c. Bersifat melawan hukum

d. Dilakukan dengan kesalahan

18Ibid., hlm. 56
19 Nikmah Rosidah. Asas-Asas Hukum Pidana. Pustaka Magister Semarang. 2011. hlm. 12
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4. W.P.J. Pompe

Pengertian strafbaarfeit dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan

yang bersifat undang-undang.

Menurut teori: strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Menurut undang-undang / hukum positif strafbaarfeit adalah suatu kejadian

(feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai

perbuatan yang dapat dihukum.20

5. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan

arti panjang, arti pendek strafbaarfeit adalah suatu kejadian yang dapat

diancam pidana oleh undang-undang. Arti panjang, strafbaarfeit adalah

suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja

atau alpa oleh yang dapat dipertanggungjawabkan.21

6. VOS

Strafbaarfeit adalah suatau kelakukan manusia yang diancam pidana oleh

peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

dengan ancaman pidana.22

20 Bambang, Purnomo.asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. 1985. hlm. 91
21Ibid., hlm. 29
22Ibid.,
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7. Soedarto

Beliau menyebut strafbaarfeit dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;

b. Bersifat melawan hukum;

c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dengan

kesalahan (Sculd) baik dalam bentuk kesengajaan (Dolus) maupun

kealpaan (Culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.23

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono

Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-Undang (Subtansi Hukum)

Praktek penyelenggaraaan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan

secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak

bertentangan dengan hukum.

23 Soedarto, Hukum Pidana I Fakultas hukum UNDIP. Semarang. 1990. hlm. 50
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2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penagakan hukum adalah

moralitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan

kebenaran harus di nyatakan, terasa, terliahat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor Saran dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai penegakan

hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mepunyai faktor yang kuat tehadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan

untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggin kesadaran masyarakat

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai

yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, makan akan semakin mudah menegakannya.24

24 Soerjono, Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali
Grafindo Persada.1986. hlm 8
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D. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perilaku yang

bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah

disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (a

crime is an act forbidden and made punishabla by law). Kejahatan secara praktis

yaitu pelangaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang hidup

dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah tuhan

(dosa).Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang

dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh

Negara dan nyata-nyata dituliskan dalam perundang-undangan pidana Negara.25

A.S Alam, menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang hukum (a crime from the legal point ofview). Batasan kejahatan

dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum

pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak

dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai

perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah

perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum,

perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri

tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun,

sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut

pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

25 Tri,Andrisman.Hukum dan Kriminologi. Bandar lampung: fakultas hukum unila.2014. hlm.21
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2. Sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view).

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang

melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya

bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu

merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun

dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Menurut Kartini Kartono, kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan

peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan

biologis. Kejahatan atau tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga,

baik pria maupun wanita, anak, dewasa ataupun lanjut usia.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan

diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga

dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang

hebat, didorong oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi),

dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama

sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang

harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa

pembunuhan.26

26http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-ahli-
dan.html diaksespada 21 April 2015

http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/12/pengertian-kejahatan-menurut-ahli-dan.html
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E. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem

Peradilan Pidana (SPP) atau disebut juga penanggulangan secara penal.

Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dengan non sistem pearadilan atau

disebut juga non penal.

a. Upaya penal, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif

bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakakan

setelah kejahan terjadi.

b. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat

preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan

yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila

pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa

pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah damasukan

kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimakssudkan agar orang yang

bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

pidana.27

Penanggulangan sistem ini dilakukan kepada pelaku kejahatan. Jadi disini

penanggulangan yang dilakukan disamping yang menggunakan sifat penderitaan

bersifat deterrence, juga dilakukan penyuluhan dan pengarahan agar tidak

melakukan tindak pecurian setelah ia lepas dari masa hukuman.

27 Barda,Nawawi, Arif.Kebijakan Hukum Pidana.Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
1996.hlm.5
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia , pengertian penanggulangan kejahatan

adalah menanggulangi, menghadapi, mengatasi, sedangkan penanggulangan

adalah suatu proses perbuatan cara menanggulangi. Dalam kriminologis istilah

penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk

mencegah dan menanggulangi suatu tindakan kejahatan atau suatu pelanggaran

untuk melihat ketertiban dalam masyarakat.

F. Faktor-faktor Kejahatan di Lingkungan Universitas Lampung

Faktor yang mengakibatkan sering terjadi adanya tindak kriminalitas di wilayah

kampus. Mulai dari sudut pandang tim keamanan kampus maupun wilayah

setempat, kebiasaan mahasiswa yang terkadang mengundang aksi kejahatan, dan

minimnya kepekaan sosial, bahkan yang paling mendasar adalah minimnya

tingkat kesejahteraan masyarakat.

a. Pertama, dilihat dari sudut pandang tim keamanan. Kurangnya fasilitas

penunjang keamanan seperti CCTV, tim patroli kampus, dan Standart

Operasional Procedure (SOP) yang baku untuk pihak kemanan kampus

menjadikan jaminan kemanan kampus melonggar. Ditambah lagi

prosedural/birokrasi pengaduan ke pihak kepolisian setempat yang

cenderung sulit dan rumit menjadikan mahasiswa enggan dan malas

melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Dengan demikian pelaku

kejahatan tidak merasa terancam eksistensinya dan semakin sering

melancarkan aksinya.
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b. Kedua, perilaku mahasiswa yang cenderung mengundang tindak kejahatan.

Hal ini terutama karena budaya hedonisme yang sekarang melekat pada

banyak mahasiswa. Kebiasaan hura-hura, sering berkegiatan sampai larut

malam, berpenampilan serba menawan dan transparan, dan terbiasa

menampakan harta berharga terutama ganget. Bukan hanya hedonisme,

budaya liberal pun menjadi akar yang paling mendalam. Terutama

kebebasan dalam berperilaku dan bergaul

c. Ketiga, rendahnya kepekaan sosial. kurangnya kepekaan sosial alias

individualis ini tidak hanya menjangkiti para mahasiswa saja, namun

banyak masyarakat Indonesia pun demikian. Penyakit individualis ini

sedikit banyak diakibatkan oleh ketidak mampuan masyarakat saat ini dalam

menghadapi berbagai masalah pribadi. Sehingga hal yang sering terdengar

adalah “jangankan untuk mengurusi orang lain, urusan pribadi pun belum

terselesaikan”.28

28http://sosialnews.com/opini/kejahatan-di-kampus-apa-penyebabnya.html# di akses pada 21 April
2015

http://sosialnews.com/opini/kejahatan-di-kampus-apa-penyebabnya.html

