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ABSTRAK 

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN 

YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA 

MASYARAKAT 

(Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah) 

 

Oleh 

RENO ADYTIA CAHYA SAPUTRA 

 

Pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang telah diatur dalam KUHP. 

Saat ini banyak terjadi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM di 

wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

(1) Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan 

yang dilakukan oleh oknum LSM?; (2) Bagaimanakah upaya Polres Lampung 

Tengah dalam menanggulangi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum 

LSM? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber 

pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polres Lampung Tengah, Ahli 

Kriminologi dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Faktor penyebab 

terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terdiri dari dua 

faktor, yang pertama adalah faktor internal yaitu rendahnya kualitas moral pelaku 

yang menyebabkan seseorang merasa tidak malu untuk melakukan tindakan 

kriminalitas. Kemudian yang kedua faktor eksternal yaitu adanya pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh korban sehingga memunculkan celah kesempatan 

bagi oknum LSM untuk melakukan kejahatan pemerasan. Sedangkan upaya 

penanggulangan kejahatan pemerasan yang dilakukan oknum LSM oleh Polres 

Lampung Tengah yaitu menggunakan Tindakan Pre-Emtif yaitu dengan 

melakukan upaya penanaman nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut 

dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Yang kedua adalah Tindakan Preventif 

yaitu memberikan edukasi mengenai kejahatan pemerasan kepada instansi-instansi 

pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan juga tokoh masyarakat serta 

kelompok tertentu yang dimungkinkan menjadi sasaran bagi pelaku tindak 

kejahatan pemerasan. Yang ketiga adalah Tindakan Represif yaitu dengan cara  
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menjatuhkan pidana seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan pemerasan dan 

semua pihak yang terkait. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu adanya penanaman moral dan kode etik 

profesi yang dilakukan oleh LSM kepada para anggotanya, serta dibutuhkannya 

pengawasan yang berkelanjutan kepada LSM oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Politik (Kesbangpol) agar LSM yang telah diberi izin untuk beroperasi tetap 

dalam fungsi dan tujuan lembaga itu sendiri. Kemudian Aparat Kepolisian Polres 

Lampung Tengah agar terus meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pembinaan, 

penyuluhan serta pengawasan mengenai segala aspek tentang hukum pidana baik 

kepada instansi-instansi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, tokoh 

masyarakat dan juga kelompok tertentu yang dimungkinkan menjadi sasaran bagi 

pelaku tindak kejahatan pemerasan maupun kepada masyarakat Lampung Tengah 

secara umum agar dapat terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram 

dan nyaman. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Pemerasan, LSM 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan 

adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan 

tindakan yang mendeskripsikan tersebut tidak hanya berupa pola pikir atau 

tindakan-tindakan positif, namun ada juga yang berupa tindakan negatif yang 

merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan negatif tersebut biasanya 

disebut dengan kriminalitas. Adapun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan 

dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah. 

Pelanggaran terhadap aturan pemerintah tersebut dapat dikategorikan kedalam 

tindakan kriminalitas. 

Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi 

materiil tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi yang tidak sehat, dambaan 

pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki 

harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk 

mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak 

kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan jika terdapat diskrepansi 

(ketidaksesuain, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, 

maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak 

kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi anatara aspirasi-aspirasi dengan potensi-
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potensi personal, maka akan terjadi “maladjustment” ekonomis (ketidakmampuan 

menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak 

jahat atau melakukan tindak pidana.
1
  

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam 

Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum”. Salah 

satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk 

menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-

peraturan hukum. Hukum di Indonesia tidak berbatas status sosial, agama, bahkan 

gender, semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. 

Setiap masyarakat yang melakukan tindakan kriminal akan mendapatkan ganjaran 

yang setimpal atau seimbang agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa 

keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. Akibat dari perbuatannya itu 

seseorang yang melakukannya dapat dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. 

KUHP membagi atas kejahatan (misdrivijen) dan pelanggaran (overtrendingen). 

Adapun kejahatan diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, 

kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan 

terhadap kemerdekaan orang lain dan juga kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Kejahatan terhadap harta kekayaan merupakan salah satu kejahatan yang berat 

sanksinya yang diatur dalam KUHP di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan 

ancaman hukuman dalam beberapa Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. 

                                                           
1
 Kartini Kartono. Patalogi Sosial Jilid I Cetakan VII. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2003. 

Hal. 121. 
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Kejahatan terhadap harta kekayaan itu banyak ragamnya, yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut :  

1. Pencurian;  

2. Pemerasan dan pengancaman;  

3. Penggelapan;  

4. Perbuatan curang;  

5. Perbuatan merugikan pemilik utang atau orang yang mempunyai utang;  

6. Menghancurkan atau merusak barang;  

7. Penadahan.  

Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai kejahatan pemerasan 

(afpersing) dan pengancaman (afdreiging). Pemerasan dan pengancaman termuat 

bersama pemerasan dalam satu bab XXIII buku II KUHP. Diaturnya dalam satu 

bab karena kedua macam kejahatan ini mempunyai sifat yang sama. Sifat yang 

sama tampak sekali dari tujuan perbuatan materil yang dilakukan dan unsur 

maksud dari perbuatan yang dilarang, serta unsur perbuatannya masing-masing 

berupa memaksa. Pelaku pengancaman memiliki tujuan yang sama dengan pelaku 

pemerasan. Perbedaannya berupa cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku 

untuk mencapai tujuan itu. Sekarang ini lebih banyak yang menggunakan cara 

pengancaman tetapi tidak dibarengi dengan tindak kekerasan, melainkan dengan 

cara menista dan membuka rahasia.  

Kejahatan pemerasan dan pengancaman masi sangat sering terjadi di wilayah 

hukum Polres Lampung Tengah. Hal ini terbukti pada realitas pemberitaan pada 

media massa mengenai kejahatan pemerasan dan pengancaman yang dialami oleh 
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masyarakat Lampug Tengah. Apalagi kejahatan pemerasan dan pegancaman itu 

dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang notabenenya 

membela hak-hak masyarakat. 

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering disebut LSM adalah organisasi 

yang didirikan, baik secara perorangan maupun secara kelompok dimana 

organisasi tersebut tidak berorientasi pada hasil atau laba melainkan karena 

adanya tujuan tertentu di dalam masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat 

merupakan pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah atau juga 

disebut sebagai lembaga non government organization (NGO).  

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi nonprofit dan berorientasi 

pada kepentingan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang 

mengaturnya adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, walaupun didalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan 

secara jelas mengenai keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Tujuan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu menentang semua praktek 

serta kegiatan yang menghambat usaha untuk menciptakan pemerintahan yang 

bersih, kuat, demokratis, akuntabel dan tegaknya hukum yang berkeadilan serta 

memberikan / meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kehidupan 

sosial, pendidikan, hukum, politik, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada kenyataannya banyak sekali 

oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang memanfaatkan statusnya tersebut 

untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Pemerasan yang dilakukan biasanya 
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disertai dengan pengancaman pempublikasian suatu kasus yang diduga diakukan 

oleh korbannya.  

Kasus-kasus kejahatan pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Lampung 

Tengah sangat marak terjadi. Seperti kasus terjadi di kalangan masyarakat 

Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Desa Rekso Binangun Kecamatan 

Rumbia. Pada Tanggal 4 Maret 2017 Polsek Rumbia mengamankan 4 orang 

oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah melakukan  pemerasan yang 

disertai pengancaman terhadap ketua salah satu kelompok tani di desa tersebut. 

Ketua kelompok tani tersebut diperkarakan dengan dalih bahwa sudah melakukan 

pelanggaran dalam pembagian bantuan alat-alat pertanian dari pemerintah daerah. 

Para pelaku mengancam akan meneruskan masalah tersebut ke pengadilan jika 

korban tidak menyerahkan uang yang mereka minta  sebesar Rp 22.000.000 ; 

Kasus pemerasan oleh oknum suatu Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap 

warga yang menangkap ikan di Kecamatan Way Seputih. Pelaku mendatangi 

korban yang mengaku sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat KPK yang 

berdalih korban melakukan penyetruman ikan di Sungai dan apabila korban tidak 

memberi uang sebesar Rp  150.000 diancam akan ditangkap dan diproses hukum ; 

Kasus pemerasan oleh oknum suatu Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap 

kepala kampung Payung Makmur Kecamatan Pubian. Kepala kampung tersebut 

diancam akan diperkarakan dengan dalih telah memasang bendera yang sobek di 

balai kampung setempat. Pelaku meminta uang perdamaian kasus tersebut sebesar 

Rp 30.000.000. 
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Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pemerasan sudah 

selayaknya ditindak secara tegas sesuai dengan amanah yang telah tertera dalam 

Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan yang mengatur: 

“Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota 

atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Banyak sekali kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan telah diproses oleh aparat yang berwenang sampai pada 

tingkat persidangan. Namun sampai saat ini masih saja banyak dijumpai kasus 

serupa. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya efek jera bagi para oknum 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang nakal. Hal ini pun menjadi dinamika baru di 

kalangan masyarakat mengenai latar belakang para pelaku melakukan hal 

tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 

Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pemerasan 

yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat? 

b. Bagaimanakah upaya Polres Lampung Tengah dalam menanggulangi 

kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya 

masyarakat? 

 

2. Ruang Lingkup 

a. Ruang lingkup penulisan, terbatas pada ilmu hukum, khususnya hukum 

pidana, mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan 

Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat. 

b. Ruang lingkup Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah 

dan dilakukan pada Tahun 2018. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis adalah : 

a. Untuk mengetahui dan memahami apakah faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga 

swadaya masyarakat. 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Polres Lampung Tengah 

dalam menanggulangi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum 

lembaga swadaya masyarakat. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap 

Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya 

Masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum 

Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Tinjauan 

Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum 

Lembaga Swadaya Masyarakat. 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari pada 

gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti.
2
 

Ada dua teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian ini mencakup Teori Kriminologi Modern dan 

Teori Penanggulangan Kejahatan.  

Teori pertama yang digunakan adalah Teori Kriminologi Modern. Melalui teori 

tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas penyebab 

munculnya permasalahan pada penelitian ini. Terdapat dua faktor dalam Ilmu 

                                                           
2
 Soejono Soeknato. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press. 2012.  hlm, 124. 
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Kriminologi yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, faktor tersebut 

yaitu :
3
 

1. Faktor Internal  

 Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  

 a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri 

individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, 

kebingungan.  

 b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa 

macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam 

masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.  

2. Faktor Eksternal  

 Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia 

(ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kriminalitas. 

Teori yang kedua yaitu Teori Penanggulangan Kejahatan. Upaya untuk 

menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan 

hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus 

menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu 

mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus 

                                                           
3
 Abdul Syani. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remaja Jaya. 1987. Hlm. 44. 
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meningkat. Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan 

teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:
4
 

a) Upaya Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya yang 

dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana atau kejahatan secara Pre-

Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang 

baik kepada masyarakat sehingga norma-norma yang telah diajarkan tersebut 

terinternalisasi dalam diri seseorang.   

b) Upaya Prevenetif  

Yaitu upaya non penal (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

c) Upaya Represif (Penal) 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan 

pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah 

kejahatan terjadi.Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana. 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
5
 Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok 

yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang 

                                                           
4
 Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 2005. hlm. 49. 

5
 Soejono Soeknato. Op. Cit. hlm. 32. 
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tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Konseptual dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Tinjauan  

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang menguraikan sebuah 

pokok masalah atas berbagai bagiannya.
6
  

2) Kriminologi  

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena–fenomena dan metode– 

metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari 

aspek psikologis, gejala sosial, sebab–sebab kejahatan, akibat–akibat yang 

ditimbulkan dan upaya penangulangannya. 

3) Pemerasan 

Pemerasan adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan 

kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman 

kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang 

oleh korban.
7
 

4) Lembaga Swadaya Msyarakat 

Lembaga Swadaya Mayarakat adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan 

yang di dirikan oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila.  

                                                           
6
 Desy Anwar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya. Amelia. 2003. hlm.47. 

7
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-

pemerasan. (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 21.30). 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dikemukan tentang pengertian dan ruang lingkup 

kriminologi, pengertian dan upaya penanggulangan kejahatan, teori penyebab 

terjadinya kejahatan, pengertian pemerasan, dan ketentuan pidana terhadap 

pemerasan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam 

penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakpidana 

pemerasan. 
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V. PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan 

dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif 

penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan 

tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan 

kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk 

dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.
8
 

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 

1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama 

kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi 

Prancis. Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau 

penjahat dan “logos” yang berarti pegetahuan atau ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.
9
 

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :  

a. Edwin H. Sutherland  

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan 

sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan Undang- 

                                                           
8
 Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. 

 Hlm. 4. 
9
 Susanto IS. Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, 

1991, hlm. 1.  
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Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran 

terhadap Undang-Undang. 
10

 Sutherland membagi kriminologi kedalam 3 

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 adalah hukum. Di sini menyelidiki 

faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 

(khususnya hukum pidana). 

b) Etiologi kejahatan.  

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab 

dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan 

kejahatan paling utama.  

c) Penologi.  

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan represif maupun preventif. 

b. Constant  

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 

faktorfaktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan 

penjahat.
11

  

 

                                                           
10

 Alam A. S, Op. Cit. Hlm. 2. 
11

 Ibid. Hlm. 2. 
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c. Moedigdo Meoliono  

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan 

masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. 

Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat 

dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi 

manusia.
12

 

d. Wolffgang Savita dan Jhonston  

Kriminolgi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala 

kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 

keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya.
13

  

e. Michael dan Adler  

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat 

dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan 

secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para 

anggota masyarakat.
14

 

f. Wood  

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan 

teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat 

                                                           
12

  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm. 

11. 
13

  Ibid, Hlm. 12. 
14

 Ibid. Hlm. 12-13. 
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dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat 

dan para penjahat.
15

 

g. Prof. Dr. Wme. Noach  

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 

kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta 

akibatakibatnya. 
16

 

h. W.A Bonger  

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 

kejahatan seluas-luasnya. 
17

 

2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran 

perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. A.S. 

Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 

tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut : 

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law);  

b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan;  

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). 

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 

                                                           
15

Ibid. Hlm 13.  
16

 Deni Achmad dan Firganefi. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Bandar Lampung. Justice 

Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2016. Hlm. 9. 
17

 Mustofa Muhammad. Kriminologi. Depok. Fisip UI Press. 2007. Hlm. 24. 
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tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 

upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).
 18

 

W.A. Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan 

kriminologi terapan.  

Kriminologi Murni mencakup:  

 a.  Antropologi Kriminal  

  Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini 

memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 

mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku 

bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.  

 b. Sosiologi Kriminal  

  Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 

Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di mana letak 

sebabsebab kejahatan dalam masyarakat. 

 c. Psikologi Kriminal  

   Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.  

 d. Psikopatologi dan Neuropatologi  

   Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.  

 e. Penology  

   Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
 19

 

 

                                                           
18

 Alam A.S, Op. Cit., Hlm. 2. 
19

 Mustofa Muhammad. Loc. Cit. 
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Kriminologi Terapan mencakup:  

 a. Higiene Kriminal  

  Ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan 

undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan 

semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.  

 b. Politik Kriminal  

  Ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah 

terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila 

disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah 

meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak 

semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

 c. Kriminalistik  

  Ialah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik 

kejahatan dan pengusutan kejahatan.
 20

 

Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab 

kejahatan. 

2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya 

hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. 
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3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.
21

 

B. Pengertian Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan 

1. Pengertian Kejahatan 

KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 

KUHP. Namun apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita 

tidak akan pernah menjumpai suatu perumusan yang jelas tentang pengertian 

kejahatan. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang 

mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan 

lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah 

perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan 

negara. 
22

 

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian 

kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari noma - norma kelakuan didalan 

masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan - batasan politik serta tidak selalu 

terkandung dalam Undang-Undang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia kejahatan 

adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma norma yang 

berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
23

 

Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang 

bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak 
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sesuai dengan pedoman masyarakat.
24

 Kejahatan oleh seseorang belum tentu 

diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat 

menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu 

masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa definisi kejahatan sebagai 

berikut :
25

 

 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara 

sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 

perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan 

adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita 

juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 

ketentraman dan ketertiban.  

 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat m atau tingkah laku 

yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, 

hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya 

 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan 

dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 

Definisi kejahatan menurut R.Soesilo dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni 

sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis, yaitu:  

 a. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu 

perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. 
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 b. Dilihat dari sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah 

perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga 

sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 

ketentraman dan ketertiban. 
26

 

Hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian 

yaitu: 

1) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis 

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan 

melanggar undang-undang pidana (KUHP).Di dalam KUHP sendiri tak 

ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan 

adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-

ketentuan KUHP. 

2) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis 

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 

diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua 

bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan 

sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, 

dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup 

dalam undang-undang maupun yang belum tercantum). 

3) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis 
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Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam 

bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat 

jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau 

golongan-golongan masyarakat.
27

 

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas juga bukan merupakan warisan 

biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik pria maupun wanita 

dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara 

sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu. 

Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan 

tidak dapat diraba  dan dilihat kecuali akibatnya saja. 
28

 

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan 

karena beberapa  faktor  luar,  sebagian  besar  disebabkan  karena  

ketidakmampuan  dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam 

masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Menurut Bidianto, salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan 

di Indonesia adalah tingginya  angka  pengangguran,  maka  kejahatan  akan  

semakin  bertambah  jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.
29

 

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan teori 

penanggulangan tindak pidana, yaitu:
 30
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a) Upaya Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 

dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana atau kejahatan secara Pre-

Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang 

baik kepada masyarakat sehingga norma-norma yang telah diajarkan 

tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.   

b) Upaya Prevenetif 

Yaitu upaya non penal (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

c) Upaya Represif  

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan 

pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah 

kejahatan terjadi.Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana. 

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan 

pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini 

tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat 

ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang 

lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan 

melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara 

berkelompok. 
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Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang 

kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori Kriminologi Modern. 

Teori-teori tersebut antara lain: 
31

 

a. Teori Asosiasi Diferensial (differential association theory)  

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang 

adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. 

Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, 

baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi 

yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang 

melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. 

b. Teori Anomi (strain theory)  

Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, 

norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan 

otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap 

bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah 

terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, 

sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang 

tidak legal. 

c. Teori Kontrol Sosial (social control theory)  

Teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal 

pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait 

dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, 

pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi 
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memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (social bond), yaitu 

apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan 

masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. 

d. Teori Sub-budaya (sub-culture theory)  

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di 

kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma 

dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi 

nilai kultural masyarakat. 

e. Teori Sendiri (the self-theories)  

Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran 

individu yang bersangkutan. 

f. Teori Psikoanalisis (psycho-analitic theory)  

Teori tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku 

kriminal dengan hati nurani (concience) yang begitu menguasai sehingga 

menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat 

mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan 

yang harus segera dipenuhi. 

g. Teori Netralisasi (the techniques of netralization)  

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh 

pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat 

tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan 

menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut. 
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h. Teori Pembelajaran Sosial (social learning theory)  

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 

pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan 

pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. 

i. Teori Kesempatan (opportunity theory)  

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya 

kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, 

baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan 

norma. 

j. Teori Rangsangan Patologis (pathological stimulation seeking)  

Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari 

banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-

perubahan dalam pola stimulasi pelaku. 

k. Teori Interaksionis (interactionist theory)  

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (meaning), 

makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan 

orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena 

adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi. 

l. Teori Pilihan Rasional (rational choice theory)  

Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-

pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh 

pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya. 
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m. Teori Perspektif Baru 

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat 

atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-

orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana. 

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat 

dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis 

tertentu, faktor – faktor tersebut antara lain : 
32

 

1. Faktor Internal  

 Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :  

 a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri 

individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, 

kebingungan.  

 b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa 

macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam 

masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.  

2. Faktor Eksternal  

 Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia 

(ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kriminalitas. 
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 a. Faktor Ekonomi  

  Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya 

kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh 

persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang 

iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-

keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga 

dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk 

mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.  

 b. Faktor Agama  

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan 

kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing 

manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar 

mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan 

menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang 

merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama 

itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak 

berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau 

sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan 

hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah 

melakukan tindak kejahatan.  

 c. Faktor Bacaan  

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang 

buruk ,porno,kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, 
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dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung 

dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar 

hukum atau kejahatan.  

 d. Faktor Film (termasuk televisi)  

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan 

pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau 

penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung 

tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung 

menganologikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat 

dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya 

kriminalitas dibandingkan bacaan. 

D. Pengertian Pemerasan 

Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa 

bermakna leksikal “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana 

pemerasan ditentukan dalam bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana 

Pemerasan yaitu: 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 

supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena 

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun” 
33

 

Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu 

tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman 
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(afdreiging).
34

 Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, 

yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya 

disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang 

sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa 

kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu “pemerasan” 

untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. 

Ketentuan pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 369 KUHP. 

Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan 

rumusan sebagai berikut: 

 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya 

atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang 

maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun.  

 2. Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) berlaku dalam tindak 

pidana ini.  

 Berdasarkan sanksi pidana pemerasan berdasarkan unsur-unsur  yang ada di 

dalam Pasal 368 adalah sebagai berikut:  

  Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:  

   1). Memaksa.  

   2). Orang lain.   
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   3). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

   4). Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang  

   seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).  

   5). Supaya memberi hutang.  

   6). Untuk menghapus piutang.  

  Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :  

   1. Dengan maksud. 

   2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
35

 

Berapa unsur yang dimaksud dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai 

berikut:  

 1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah 

melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu 

yang berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri.
36

 

 2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan 

dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada 

penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dinggap telah ada 

apabila barang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari 

kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut telah 

sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. 

Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah 

menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat 

pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus 
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dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan 

barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari 

orang yang diperas. 

 3. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi 

hutang” dalam rumusan Pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman 

yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si 

pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau 

suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar 

sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang 

dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang 

(pinjaman)dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan 

yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk 

membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang 

dikehendaki.  

 4. Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang 

dimaksudkan tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari 

yaang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang 

berpiutang, melaikan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapus 

atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada 

pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
37

  

 5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud 

dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah 
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baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan yang sudah 

ada.
38

 Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, 

tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan cara memaksa, pelaku 

ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus 

piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang 

dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur Pasal ini. 

E. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 

Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang 

didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebutan LSM sendiri merupakan 

pengembangan dari istilah Ornop (organisasi non pemerintah) yang merupakan 

terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris Non Government Organization 

(NGO).
39

  

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun 

negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan 

ciri sebagai berikut :  

 1) Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. 

 2)  Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

(nirlaba).  
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 Ibid. Hlm 58. 
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 Afiantin. Perkembangan Peran LSM dalam Pengembangan Masyarakat Indoneisa. Bandung. 

Jurusan PLS UPI. 2004. Hlm. 5. 
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 3) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya 

untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun 

organisasi profesi.
 40 

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang 

Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat adalah 

organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta 

bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga 

sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara 

swadaya. 

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki perangkat hukum meliputi Undang-

Undang No 8 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 8 tahun 1985 

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya adalah Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang 

didirikan baik secara perorangan maupun secara kelompok dimana organisasi 

tersebut tidak berorientasi pada hasil atau laba melainkan karena adanya tujuan 

tertentu di dalam masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan 

pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah (onop) atau juga disebut 

sebagai lembaga non government organization (NGO).  

                                                           
40

 Bastian. Organisasi Masyarakat LSM dan Partai Politik. Bandung. Gramedia BIGS. 2007.  

Hlm. 14. 
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Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi di luar pemerintah, 

di luar birokrasi, tujuannya bisa membantu kinerja pemerintah bahkan justru ikut 

mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan. Secara umum pengertian Lembaga Swadaya 

Masyarakat merupakan semua organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah 

dan birokrasi. Sebuah. organisasi dapat dikatakan masuk dalam lembaga swadaya 

masyarakat apabila memiliki beberapa ciri berikut ini:
41

  

1. Organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah maupun birokrasi, 

pendanaannya juga tidak terkait dengan pemerintahan.  

2. Organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya tidak berorientasi pada laba 

atau profit belaka melainkan karena adanya tujuan tertentu yang berguna 

bagi masyarakat pada umumnya. 

3. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sangat menguntungkan 

bagi masyarakat umum tidak hanya menguntungkan bagi para anggotanya 

atau pada profesi tertentu saja. 

                                                           
41

 Hamid. Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan LSM Indonesia. Jakarta. Ford Foundation. 

2004. Hlm 46. 



III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
42

Untuk 

membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna 

mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif 

atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan 

di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka yang ada.
43

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang 

ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas penegakan hukum di 

Indonesia. 

                                                           
42
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B. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan 

sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di 

lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak 

Kepolisian Polres Lampung Tengah untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan 

cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum lainnya yang 

bekenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri 

dari : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau 
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arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu, Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang 

diteliti.
44

Narasumber ditentukan secara purposive sample yaitu penunjukkan 

langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam 

penelitian ini.
45

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyidik Kepolisian Polres Lampung Tengah   = 1 orang 

2. Ahli Kriminologi       = 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang + 

Jumlah        = 3 orang. 

D. Prosedur Pengumpula Data Dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan : 
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a) Studi pustaka (library research), dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang 

diperoleh dari beberapa literature berupa buku-buku, dan peraturan hukum 

yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

b) Studi lapangan (field research), dilakukan dengan metode wawancara 

(interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian 

secara langsung yang harus direncanakan sebelumnya. 

 

2. Pengolahan Data 

Keseluruhan data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun 

penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali 

secara seksama. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan 

sebagai berikut : 

a) Seleksi Data. 

Memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga 

dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian. 

b) Klasifikasi Data. 

Mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya dan sesuai dengan 

kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan menganalisis data. 

c) Sistematisasi Data. 

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara 

sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan terciptanya 

keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk 

dibahas. 
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E. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif. Analisis 

kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, namun tidak tumpang tindih dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam hal ini setelah 

bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data 

yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keraguan bahan 

dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul 

skripsi ini. 

 



V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang kejahatan 

pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dan telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum 

Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Tengah 

berdasarkan dua faktor, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Yang 

pertama adalah Faktor Internal yaitu rendahnya kualitas moral pelaku yang 

menyebabkan seseorang merasa tidak malu untuk melakukan tindakan 

kriminalitas. Faktor yang kedua adalah Faktor Eksternal yaitu adanya 

kesalahan yang dilakukan oleh korban kejahatan pemerasan sehingga 

memunculkan celah kesempatan bagi oknum Lembaga Swadaya Masyarakat 

untuk melakukan kejahatan pemerasan. 

 

2. Upaya dalam menanggulangi kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh 

oknum Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung 

Tengah dapat dilakukan dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan. 

Yang pertama adalah Tindakan Pre-Emtif yaitu dengan melakukan upaya 

penanaman nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut dapat 
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terinternalisasi dalam diri seseorang. Yang kedua adalah Tindakan Preventif 

yaitu memberikan edukasi mengenai kejahatan pemerasan kepada instansi-

instansi pemerintahan, lembaga pendidikan dan juga tokoh masyarakat serta 

kelompok tertentu yang dimungkinkan menjadi sasaran bagi pelaku tindak 

kejahatan pemerasan. Yang ketiga adalah Tindakan Represif yaitu dengan 

cara menjatuhkan pidana seadil-adilnya terhadap pelaku kejahatan pemerasan 

dan semua pihak yang terkait. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam 

kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penanaman moral dan kode etik profesi yang dilakukan oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat kepada para anggotanya agar dapat bekerja 

secara baik dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga 

yang berorientasi kepada perlindungan hak-hak masyarakat secara umum. 

Serta dibutuhkannya pengawasan yang berkelanjutan kepada Lembaga 

Swadaya Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) 

baik pada tingkat Kabupaten maupun Provinsi agar Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang telah diberi izin untuk beroperasi tetap dalam fungsi dan 

tujuan lembaga itu sendiri. 

2. Aparat Kepolisian Polres Lampung Tengah agar terus meningkatkan 

pelayanan, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan serta pengawasan mengenai 

segala aspek tentang hukum pidana baik kepada instansi-instansi 

pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan juga 
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kelompok tertentu yang dimungkinkan menjadi sasaran bagi pelaku tindak 

kejahatan pemerasan maupun kepada masyarakat Lampung Tengah secara 

umum agar dapat terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan 

nyaman. 
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