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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Kriminologi 

 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli 

antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “crimen”yang berarti 

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

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana 

memberikan defenisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:
1
 

 

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 pengetahuanyang  

      diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan    

      jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap 

      perbuatan jahat dari penjahat. 

5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu  

      pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.  

6. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari  

      kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
2
 

 

 

                                                           
1
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 9-12. 

2
 H. M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1. 
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Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek 

studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian,  

yaitu:
3
 

 

(1). Kriminologi murni, yang terdiri dari: 

       a. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat  

            (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat  

            dan tanda-tanda tubuhnya. 

a. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan 

dalam masyarakat. 

b. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat 

dari sudut jiwanya. 

c. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat 

yang sakit jiwa atau urat syaraf.  

d. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

(2). Kriminologi terapan, yang terdiri dari: 

a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya  

kejahatan. 

b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan  

telah terjadi. 

c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penydikan teknik kejahatan  

dan pengusutan kejahatan. 
 

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan 

hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi 

olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:
4
 

 

(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. 

(3). Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi  

        yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 

 
 

 

                                                           
3
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 9-10.  

4
 H. M Ridwan dan Ediwarman, Op. Cit., hlm. 79 
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Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa 

objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi 

masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.
5
 

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 Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum  

         pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar  

         larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.
6
 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.
7
 

     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.
8
 

     c.  Aspek psikologis 

         Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang  

         terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-     

         norma 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.
9
 

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  

                                                           
5
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 13. 

6
 Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan 

Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 28. 
7
 H. M Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit.,  hlm. 45. 

8
 Chainur Arrasjid, Op.Cit., hlm. 26. 

9
 Ibid., hlm. 31-32. 
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    membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap  

    pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan  

    tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.
10

 

 

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang 

yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan 

dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan,yaitu :
11

 

 

 a. Teori Differential Association (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu  

      penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku  

      jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah  

      laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan  

      yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan  

      alasan yang mendukung perbuatan jahat 

b.  Teori Anomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan  

      dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan  

      moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan  

      norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.   

c.  Teori Kontrol Sosial : teori  ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan  

      kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis:  

      antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol  

      sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan  

      sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan  

      diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma- norma  

      yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan  sosial kontrol adalah kemampuan  

     
                                                           
10

 H. M Ridwan dan Ediwarman, Op. Cit., hlm. 81. 
11

 Romli Atmasasmita, Loc.Cit. 
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     kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma- 

     norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau  

     delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat  

     terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik an  buruk  

     dari keluarga. 

d.  Teori Labeling (Howard Becker‟s) : teori label berangkat dari anggapan bahwa  

      penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul  

      karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku  

      penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. 

 

1. Faktor  Terjadinya Tindak Pidana 

 

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah 

kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku 

yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan  sebuah 

kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor 

keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang 

berasal atau terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa 

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan  itu timbul dari 

luar diri si pelaku itu sendiri  yang didasari oleh faktor rumah tangga dan 

lingkungan. 

 

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan 

pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam  

individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri 
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 (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara lain:
 12

 

 

1. Faktor internal  

    Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang  

    meliputi, yaitu : 

    a. Sifat khusus dari individu, seperti : daya emosional, rendahnya mental dan  

        anomi.  

    b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam  

         masyarakat, pendidikan dan hiburan. 

 

2. Faktor eksternal 

    Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar  

    dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan  

    dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang  

    menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain :
13

 

    a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun  

          keadaan ekonominya rendah. 

    b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama. 

    c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca. 

    d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan. 

    e. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal,  

         lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. 

    f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari  

        orang tua. 

                                                           
12

 Abdul Syani. Op. Cit. hlm. 37. 
13

 Ibid. hlm.41. 
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2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Pada umumnya upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang 

dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, 

menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:
14

 

 

1. Upaya Preventif  (Non Penal) 

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

kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

 

2.  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. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

1. Istilah Tindak Pidana 

 

Pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda : „Strafbaar Feit’, sebagai berikut:
15

 

1. Delik (delict). 

2. Peristiwa pidana. 

3. Perbuatan pidana. 

4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

                                                           
14

 Barda Nawawi Arif, Loc. Cit. 
15

 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 69. 
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5. Hal yang diancam dengan hukum. 

6. Perbuatan yang diancam dengan hukum 

7. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai 

sekarang). 

Jadi, Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaar feit” merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.
16

 

2. Pengertian Tindak Pidana 

 

Mezger (di dalam buku Sudarto) mengatakan bahwa hukum pidana dapat 

didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
17

 Dengan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang 

dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan 

semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana (Verbrechen atau 

Crime).  

 

Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka 

persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan 

yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Istilah tindak pidana 

merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit y yang berasal dari 

kata strafbaar, artinya dapat dihukum.
18

 Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa 

pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah 

“tindak pidana” Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah 

                                                           
16 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Jakarta: Balai  Lektur 

Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 74. 
17

 Sudarto, Loc.Cit. 
18

 Ibid.  
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yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah 

Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam 

pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana”, 1955).
19

 

 

Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang 

dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno 

bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" 

yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah-istilah 

konvensional.
20

 Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan 

istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata 

"straf" dan “diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". 

Jika "straf" diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan 

hukuman-hukuman.
21

  

 

Bassar, mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah yang paling tepat 

untuk menterjemahkan “strafbaar feit”, dengan mengemukakan alasan “istilah 

tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, 

juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu  pemerintah didalam kebanyakan 

peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya 

didalam peraturan-peraturan pidana khusus.
22

 

 

                                                           
19

 Lamiintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, 

Bandung: Pionir Jaya, 1981, hlm. 36. 
20

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bima Aksara, 1993, hlm. 35. 
21

 Ibid. 
22

 Bassar , Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: Ghalian, 1999, hlm. 1. 
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Mengenai beberapa pengertian tindak pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana 

memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :   

a. Pompe 

    Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:   

    1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang  

          dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk  

          mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum. 

    2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feityang oleh  

           peraturan undang- undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat  

           dihukum. Dapatlah disimpulkan pengertian tindak pidana menurut Pompe  

           adalah sebagai berikut: 

           a) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan hukum)     

                  (onrechtmatig atau wederrechtelijk); 

           b)  Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld      

                 (van de overtreder) te wijten); 

           c)   Suatu kelakuan yang dapat dihukum (stafbaar).
23

 

b.  Utrecht 

     Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi  perbuatan atau suatu  

     melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena  

     perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah akibat yang diatur  

     oleh hukum.
24

 

c.  Vos 

     Menurut Vos peristiwa pidana, yaitu adalah suatu kelakuan. Dalam definisi 

                                                           
23

 Utrecht, Hukum Pidana, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 252. 
24

 Ibid. 
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     Vos dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut: 

     1. Suatu kelakuan manusia; 

     2. Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu  

         dengan lain; 

     3. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1  

          Ayat 1 KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan      

          yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, tidak    

          semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu   

          peristiwa pidana.
25

 

d.  Wirjono Prodjodikoro 

      Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua)  

       bagian, yaitu:
26

 

1)  Tindak pidana materiil.  

      Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud  

      dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa  

      merumuskan ujud dari perbuatan itu. 

2)  Tindak pidana formil. 

      Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud,  

      dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang 

      disebabkan oleh perbuatan itu. 

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, 

dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Wiryono Prodjodikoro, Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Erosco, 

hlm. 55-57. 
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para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam 

memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi 

dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu : 

a. Pandangan/Aliran Monistis, yaitu :  

    “Pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana           

    dengan pertanggungjawaban pidana”. 

b. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu : 

    “Pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan  

    pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkannya si  

    pembuat (criminal reponbility atau mens rea)”. Dengan kata lain pandangan  

    dualistis memisahkan pegertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban  

    pidana.
27

 Pada praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam  

    mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan  

    penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana. 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian 

tindak pidana. Aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana 

dilakukan dengan melihat: “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya 

merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak 

pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana; mana yang merupakan 

unsur perbuatan pidana dana mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.  

Penganut pandangan/ aliran monistis adalah Simons, Van Hamel, E.Mezger, J. 

                                                           
27

 Tri Andrisman, Op. Cit., hlm. 71. 



28 
 

Baumann, Karni, dan Wirjono Prodjodikoro.  

Misalnya Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan 

pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut:
28

 

1.Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuatatau  

    membiarkan); 

2. Diancam dengan pidana; 

3. Melawan hukum; 

4. Dilakukan dengan kesalahan; 

5.Orang yang mampu bertanggungjawab. 

Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka 

sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut aliran dualistis, belum tentu karena 

harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana atau tidak. 

Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam 

merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan/aliran dualistis 

adalah H.B vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno.
29

 

 

Sudarto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut: 

1. Perbuatan (manusia); 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);  

    dan 

3. Bersifat melawan hukum ( ini merupakan syarat materiil).
30

 

 

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana    

(yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas) harus dapat dipertanggungjawaban 
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pidana ini melekat pada orang/pelaku tindak pidana, menurut Moeljatno unsur-

unsur pertanggungjawaban pidana meliputi : 

1. Kesalahan. 

2. Kemampuan bertanggungjawaab. 

3. Tidak ada alasan pemaaf.
31

 

 

Menurut Soedarto, sebenarnya antara kedua aliran/pandangan tersebut tidak 

terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Yang perlu diperhatikan adalah bagi 

mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu 

secara konsekuen,agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian 

dalam mempergunakan istilah ”tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain. 

Apakah istilah yang dianut menurut aliran/pandangan monistis ataukah dualistis. 

  

Bagi orang yang menganut aliran monistis, seseorang yang melakukan tindak 

pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang menganut pandangan 

dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus 

disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang 

berbuat.
32

 

 

Menurut pendapat penulis (sesuai pula dengan pandangan Moeljatno dan 

Sudarto), bahwa aliran/pandangan dualistis lebih mudah diterapkan, karena secara 

sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan 

pertanggungjawaban pidana. Sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan 

dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan. 
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Dalam konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam 

Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut : 

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana”. Rumusan tindak pidana menurut Pasal 11 Ayat (1) 

konsep KUHP 2008 ini hampir sama dengan perumusan “perbuatan pidana” 

menurut Moeljatno. 

 

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  

1. Pengertian Pembunuhan 

  

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang 

sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda : Doodslag) itu 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). 

jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan 

berencana (Belanda : Moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 

340 KUHP).
33

 

 

Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa :  

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.  

Pasal 340 KUHP bahwa : 

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang 

lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati 
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atau pidana penjara seumur  hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun”.  

 

Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan 

sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338 - Pasal 340 

menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan 

ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (Doodslag).
34

 

 

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan  

 

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338- Pasal 350. 

Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung 

beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia 

hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan 

manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai 

kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). 

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:  

a.  Berdasarkan KUHP, yaitu:  

     1. Kejahatan terhadap jiwa manusia. 

     2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir.  

     3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.  
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b. Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus) Dolus menurut teori kehendak      

     (wilsiheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.35     

     Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori,     

     yaitu:  

1. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori  

     (condition sin quanon) yang menyatakan bahwa semua faktor yang  

     menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat). 

2.  Teori Adaequato yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori  

      keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat  

      (ada alasan pemberat).  

3.  Teori Individualis dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan  

      yang paling menentukan, suatu akibat itulah menyebabkannya, sementara  

      menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya  

      harus dipisah satu-persatu.
36

 

 

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan 

atas 2 dasar, yaitu:  

a. Atas dasar unsur kesalahannya. Berkenaan dengan tindak pidana terhadap  

     nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:  

    1.   Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam bab XIX KUHP. 

    2.   Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur bab XIX. 

    3. Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur  

          dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat 3, dan lain-lain.  
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b. Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan  

     terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:  

     1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,    

          Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP.  

      2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan,     

           dimuat dalam Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP.  

        3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan  ibu  

           (janin), dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349  

           KUHP. 

 

D. Teori Pemidanaan 

 

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar 

pembenaran dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada 

umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :  

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak. Teori ini mengatakan 

bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan 

yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi 

tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio 

praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena 

menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis,dengan sendirinya 

menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan 

pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.
37

 Menjatuhkan 
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pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai 

suatu pembalasan subjektif belaka. 

 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Menurut teori ini, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib 

masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan 

(prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari 

pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.  

 

c. Teori Gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :  

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas tidak  

      boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat 

      mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe. 

2.  Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat,  

      tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai  

      dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut      

      pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah     

      kesejahteraan umum. 

3.  Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan  

      sama. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena  

      pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum  

      pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil,  

      dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif  

      maupun secara positif.
38
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E. Definisi Anak 

 

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif 

Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah 

umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang 

dibawah pengawasan wali.
39

 Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU 

No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “ Anak 

adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum 

pernah menikah. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan 

mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologi seseorang telah 

sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan 

umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak. Pengaturan 

batas usia anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain 

sebagai berikut:
40

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan     

     rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak  
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     dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan  

     usia 16 tahun. 

2. KUHAP (UU No.8 Tahun 1981), tidak secara eksplisit mengatur batas usia   

     pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada  

     hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk  

     mengahdiri sidang. 

3.  Menurut Pasal 1 angka (2) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,  

     anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun  

     dan belum pernah kawin.  

 


