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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 

 

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama kepada 

suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu Kriminologi.
1
 

Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata 

yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan dan logos berarti ilmu 

pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Berdasarkan ensiklopedi kriminologi 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang 

menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah: 

a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di 

dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan 

bahan penelitian para ahli kriminologi. 

b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.
2
 

Menurut Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan 

kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau 

mencari sebab-sebab kejahatan (Etiology of crime), tapi tidak terbatas pada 

                                                           
1
B.  Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung, Tarsito, 1981, hlm. 2. 

2
 Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Penelitian Kriminologi, Bandung, Remaja Karya, 1984, hlm. 

11. 
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bidang tersebut saja, pula meliputi Phenomenology (ilmu tentang gejala-gejala 

sosial).
3
  

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime 

and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body 

of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari 

berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, 

dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam 

pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.
4
 Kriminologi 

dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab 

melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan 

orang yang telah melakukan kejahatan.
5
 

 

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai 

berikut: 

 

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 

2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 

yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. 

3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan 

keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan 

mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga 

penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 

4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang 

diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan 

jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap 

perbuatan jahat dan para penjahat. 

5. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan 

jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam 

perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 

6. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam The Sociology of Crime and 

Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 

mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat 

terhadap keduanya. 

                                                           
3
 Stephan Hurwitz, Kriminologi saduran Ny. L. Moeljatno, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm. 6-7. 

4
 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 

14. 
5
 Ibid, hlm. 2. 
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7. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
6
 

8. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
7
 

W.A.Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki kejahatan seluas – luasnya, lebih lanjut Bonger membagi 

kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup : 

a. Antropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. 

b. Social kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 

masyarakat. 

c. Psikologi kriminal, ialah ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu 

jiwa. 

d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi, ialah ilmu pengetahuan tentang 

penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya. 

e. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya 

hukuman. 

Disamping itu pula terdapat kriminologi terapan yang mencakup : 

1) Higiene criminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. 

2) Politik kriminil, ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 

kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab – sebab seseorang melakukan 

kejahatan. 

3) Kriminalistik (Police Scientific) merupakan ilmu tentang pelaksanaan 

penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
8
 

 

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge 

regarding crime as a social phenomenon). Menurut  Sutherland kriminologi 

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas 

pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama 

yaitu: 

                                                           
6
 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hlm. 9-12. 

7
 H.M Ridwan dan Ediwarman, Azaz-Azas Kriminologi, Medan, USU Press, 1994, hlm. 1. 

8
 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hlm. 9-11. 
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1. 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 sebab-sebab kejahatan harus pula 

menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 

(khususnya hukum pidana). 

 

2. Etiologi kejahatan  

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari 

kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang 

paling utama. 

 

3. Penology 

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan 

baik represif maupun preventif. 
9
 

 

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa 

arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup: 

a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah 

terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara 

pembinaan narapidana yang baik. 

 

b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan 

pelanggaran hukum. 

 

c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama 

melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan 

bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan 

mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan 

kejahatan.
10

 

 

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland 

dan Donal R Cressey: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah 

kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan 

                                                           
9
 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hlm. 10-11. 

10
 Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit, hlm. 156.  
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ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
11

 

 

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi 

sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta 

perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh 

sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang 

pengetahuan ilmiah ini.
12

 

 

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, 

yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada 

batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak 

hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan 

yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi 

kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau 

tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.
13

 

 

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu 

yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan 

tindakan-tindakan bersifat non punitif.
14

 Menurut Walters C. Reckless dalam 

bukunya The Crime Problem mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang 

merupakan bidang kerja kriminologi; 

                                                           
11

 Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, Jakarta, YLBHI, 1988, hlm. 3. 
12

Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, Kriminologi,  Suatu Pengantar, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 8. 
13

 Romli Antasasmita, The Role of The Police in Crime Prevention, Makalah disampaikan pada 

seminar Prevention of Crime and Treatmen of Offender, Jepang-Jakarta, BPHN, 13-21 Januari 

1984, hlm. 22. 
14

 Ibid, hlm. 2. 
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1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-

badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi 

laporan itu; 

 

2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam 

hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya; 

 

3.Krimininologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan 

dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan 

ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi 

kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya; 

 

4.Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang 

dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang 

dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, 

misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan 

pejabat; 

 

5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab 

kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori; 

 

6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara 

istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized 

crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, 

termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM; 

 

7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan 

kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau 

gelandangan dan pengemis; 

 

8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta 

penegak hukumnya sudah efektif; 

 

9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk 

menangkap, menahan dan menghukum; 

 

10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.
15

 

 

Dari uraian definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek 

studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi 

masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan:
16

 

 

                                                           
15

Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat, Jakarta, Pradnya Paramita, 

1977, hlm. 3. 
16

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 13. 
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1. Kejahatan 

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan 

menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum  

memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek,  

yakni: 

a.  Aspek yuridis 

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum  

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar  

larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.
17

 Sedangkan menurut R.  

Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan  

dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan  

atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa  

tersebut tercipta.
18

 

 

b.  Aspek sosiologis  

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia  

sebagai mahluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan- 

perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang  

dijunjung oleh masyarakat.
19

 

 

c.  Aspek psikologis 

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang  

terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma  

                                                           
17

Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan 

Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 28. 
18

H. M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm. 45. 
19

Chainur Arrasjid, Op.Cit., hlm. 26. 
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yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan  

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan  

yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannnya dengan kejiwaan  

individu.
20

 

 

2. Pelaku 

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut  

sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab  

orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab  

kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini  

dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.  

 

3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. 

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari  

pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau  

gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau  

membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap  

pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan  

tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.
21

 

 

B. Pengertian Kejahatan 

 

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan 

yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan hukum 

                                                           
20

Ibid, hlm. 31-32. 
21

H. M Ridwan dan Ediwarman, Op. Cit, hlm. 81. 
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“Mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan 

hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.
22

 

 

Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang 

merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan social (anti 

social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.
23

 Kejahatan 

adalah tidak lain bukan hanyalah penamaan belaka yang diberikan oleh 

pemerintah selaku pihak yang berkuasa, dalam pelaksanaannya dibebankan 

kepada pundak hakim untuk memberikan penelitian dan pertimbangan, apakah 

suatu persoalan yang diajukan kepadanya adalah perbuatan pidana atau bukan. 

 

Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Pengertian secara praktis 

 

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan 

kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi 

garis yang telah ditetapkan oleh norma, dilain pihak suatu perbuatan dikatakan 

kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma. 

 

2. Pengertian secara religius  

Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan 

itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu 

perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah 

Allah SWT dan tidak menjauhi larangan perbuatan ini. Kejahatan ini identik 

dengan diancam dosa, dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang 

melakukan dosa.  

                                                           
22

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 71. 
23

 Bambang Poernomo, Op. Cit, hlm. 4. 
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3. Pengertian secara yuridis 

Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab 

undang-undang hukum pidana membedakan antara perbuatan yang 

digolongkan sebagai suatu perbuatan dan pelanggaran dan perbuatan yang 

digolongkan sebagai suatu kejahatan. Kitab undang-undang hukum pidana 

sendiri terdiri dari tiga buku yaitu: 

Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang 

kejahatan, buku ketiga berisi tentang pelanggaran.
24

  

 

Perihal tindak kejahatan ini, J.E Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro
25

 

menjelaskan bahwa kejahatan setiap perbuatan (termasuk kelalaian) dilarang oleh 

hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana. 

Perbuatan tersebut diberikan hukuman pidana karena melanggar norma-norma 

sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut 

dari seseorang warga Negara. Tindak kejahatan ini dapat dilihat dari beberapa 

aspek, antara lain: 

 

1. Aspek sosial, ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan 

diri dari perbuatan menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-

norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat 

dibenarkan dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 

2. Aspek yuridis, ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang 

pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 

                                                           
24

 G.W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta, Pradnya Paramita, 

1997, hlm. 6. 
25

 Ninik Widayanti, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta, Bina Aksara, 

1987, hlm. 12. 
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Dalam hal ini jika seseorang belum dijatuhi hukuman berarti orang tersebut 

belum dianggap penjahat. 

 

3. Aspek ekonomi, jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain 

dengan membebaskan kepentingan ekonominya kepada masyarakat di 

sekelilingnya ia dianggap menghambat atas kebahagiaan orang lain. Selain 

aspek diatas masih banyak aspek lain seperti agama, aspek filsafat dan aspek 

intelegensia. Hal ini menunjukkan betapa rumit dan kompleksnya ruang 

lingkup permasalahan tindakan kejahatan. 

 

Pengertian kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk memperjelasnya perlu 

adanya batasan-batasan mengenai pengertian kejahatan. Menurut Ac. Sanusi 

Has
26

 kejahatan adalah: 

Tingkah laku yang tidak disenangi/perbuatan jahat, sedangkan penilaian ini 

dilakukan oleh kelompok masyarakat terbatas maupun masyarakat luas. 

Pengertian kejahatan ditinjau dari sudut berbagai disiplin ilmu: 

 

1. Yuridis Strafrechlijk 

Hanyalah perbuatan perbuatan yang dinyatakan dalam ketentuan hukum pidana 

sebagai perbuatan yang dilarang dengan memberikan ancaman berupa pidana 

yang dapat dikenakan terhadap diri (kebebasan) maupun harta benda orang 

yang melakukan perbuatan itu. 

 

2. Ilmu Hukum Pidana 

Perbuatan yang mengandung dua unsur yaitu: 

a. Kesalahan dalam arti sengaja atau lalai. 

b. Sifat melawan hukum melalui dimensi: 

                                                           
26

 Ac. Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi Edisi III, Bandung , Tarasito, 1977, hlm. 1. 
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1) Individu, padanya harus nyata-nyata ada kesalahan atau perbuatan, itu dapat 

dipertanggungjawabkan terhadapnya. 

2) Masyarakat yang menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap 

melawan hukum. 

3) Secara Kriminologi.
27

 

 

“Melakukan suatu perbuatan” merupakan perilaku jahat apabila perilaku tersebut 

menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang dilakukan oleh orang yang 

bersangkutan. Karena perbuatan tersebut oleh orang tersebut bertentangan dengan 

norma masyarakat yang berlaku, maka perbuatan tersebut merupakan perilaku 

jahat menurut masyarakat yang bersangkutan.  

 

Sementara itu, perilaku yang berupa “tidak melakukan perbuatan apapun” atau 

“berdiam diri” merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di 

masyarakat perbuatan tersebut diwajibkan dilakukan oleh orang yang 

bersangkutan tetapi orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena 

sikap berdiam diri atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan dilakukan 

oleh orang yang bersangkutan menurut norma masyarakat yang berlaku, maka 

sikapnya yang berdiam diri itu atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan 

itu merupakan perilaku jahat menurut masyarakat yang bersangkutan. 

“Kejahatan” tidak selalu merupakan “tindak pidana”, kejahatan hanya merupakan 

tindak pidana apabila perilaku jahat (evil conduct) tersebut telah ditetapkan 

sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. 

Artinya suatu pelaku kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi apabila perilaku jahat 

tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana.  

Namun demikian, sekalipun belum secara khusus suatu kejahatan tertentu 

dinyatakan sebagai tindak pidana (belum dikriminalisasi) oleh suatu undang-
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undang pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dijatuhi 

sanksi pidana oleh undang-undang khusus itu bukan berarti pelaku kejahatan 

tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang pidana umum, 

apabila dalam KUHP terdapat Pasal atau Pasal-Pasal yang pas untuk dipakai 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku perilaku jahat itu.  

 

Sekalipun kejahatan yang belum dikriminalisasi tidak dapat dijatuhi sanksi 

pidana, tetapi oleh karena perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat atau 

merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial 

dari masyarakat. Sanksi sosial tersebut dapat berupa hancurnya nama baik yang 

bersangkutan. Bila perilaku jahat (kejahatan) tersebut merugikan orang lain, maka 

hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut 

ganti rugi.
28

 

 

Menurut Kartini Kartono menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan 

timbulnya kejahatan adalah: 

1. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, 

konstitusi organis dan psikis. 

 

2. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, 

keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara 

atau suhu. 

 

3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde 

baru pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga 

legislative dan lembaga hukum lainnya.
 29
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C. Pengertian Penelantaran Bayi 

 

Kejahatan penelantaran bayi merupakan bentuk tindak pidana yang ada dan diatur 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana 

penelantaran bayi menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) adalah Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang 

kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk 

ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, 

maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi 

separuh. 

 

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  pada 

Pasal 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Perbuatan tidak bertanggung jawab seperti  

kejahatan penelantaran bayi merupakan tindak pidana. Moeljatno yang 

berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni 

perbuatan pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

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

siapa melanggar larangan tersebut”.
30

 

 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana, Bambang Poernomo 

berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana lebih lengkap apabila 

tersusun sebagai berikut: 
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“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut”.
31

 

 

Berbagai definisi diatas dapat disebutkan bahwa kejahatan penelantaran bayi 

adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ibu, tidak lama 

sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau 

meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya yang mana 

perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam pidana bagi siapa yang 

melanggarnya. 

 

Kejahatan penelantaran bayi dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah 

maupun oleh pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah. Merujuk pada 

kamus online Wiktionary, hubungan luar nikah adalah hubungan  antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri.
32

 

Hubungan luar nikah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki ikatan 

perkawinan yang sah diantara keduanya. Bahwa suatu perkawinan yang sah, 

hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.
33

 

 

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri adalah lahir anak. anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan yaitu anak sah, anak sah diatur dalam Pasal 42 

Undang-Undang perkawinan. Menurut ketentuan Pasal tersebut, ada dua golongan 

anak sah, yaitu: 
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1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan. 

2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan.  

Hubungan luar nikah mengakibatkan lahirnya anak tidak sah. Menurut ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. 
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