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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi  

1. Pengertian Kriminologi  

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 

1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama 

Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinardseorang ahli Antropologi 

Perancis.
1
 

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti 

kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat 

diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.
2
 

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. 

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang 

berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah 

sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi 

masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). 

Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut-paut dengan kejahatan 

yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu 

                                                           
1
 A.S. Alam. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 1. 

2
Topo Santoso dan Eva Achajani  Zulfa.Kriminologi.Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2012.hlm. 

9. 
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kebulatan yang sistematis disebut kriminologi.
3
 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.
4
 

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut 

Penulis akan kemukakan menurut pandangan beberapa sarjana hukum, antara lain: 

1. W.A. Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
5
 

W. A Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang 

mencakup: 

a. Antropologi Kriminil: Yaitu tentang orang jahat yang dapat dilihat dari 

segi tubuhnya. 

b. Sosiologi Kriminil: Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang 

kriminologi ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 

masyarakat. 

c. Psikologi Kriminil: Dilihat dari sudut jiwanya. 

d. Sikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: Ilmu tentang penjahat yang 

sakit jiwa. 

e. Penology: Pengendalian kejahatan.
6
 

 

2. Menurut J. Costant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan 

dan penjahat”.
7
 

                                                           
3
 B. Simanjuntak. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Parsito Bandung. 1981. hlm. 1. 

4
 Soedjono Dirjosisworo. Pengantar Penelitian Kriminologi. Bandung. Remaja Karya. 1984. hlm. 

11 
5
B. Simanjuntak. Op.Cit. hlm.2. 

6
W. A. Bonger. Op.Cit. hlm. 37  
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3. Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

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

regarding delinquency and crimes as social phenomena). Menurutnya 

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum 

dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Kriminologi olehnya dibagi 

menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 

a. Sosiologi hukum 

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam 

dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu 

disebut kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab 

kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan 

perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).  

b. Etiologi kejahatan 

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari 

kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang 

paling utama. 

c. Penology 

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan baik represif maupun preventif.
8
 

 

4. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
9
 

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. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
10

 

                                                                                                                                                               
7
B. Simanjuntak. Op.Cit. 

8
 Topo Santoso dan Eva Zulfa. Op.Cit. hlm. 11 

9
 H. M. Ridwan dan Ediwarman. Azaz-azaz Kriminologi. Medan. USU Pers. 1994. hlm. 1. 

10
Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Kriminologi. Jakarta .Rajawali Pers. 2001. hlm.  12. 
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Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka garis besar dari 

pengertian kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan, mempelajari tentang pelaku kejahatan, untuk mengetahui reaksi 

masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku serta upaya penanggulangannya. 

2. Ruang Lingkup Kriminologi  

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:  

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making 

laws) meliputi:
11

 

a. Definisi kejahatan  

b. Unsur-unsur kejahatan  

c. Relativitas pengertian kejahatan  

d. Penggolongan kejahatan  

e. Statistik kejahatan 

2.  Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan 

(breaking of laws), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) 

meliputi:  

a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi; 

b. Teori-teori kriminologi; 

c. Berbagai perspektif kriminologi. 

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

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa 

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa 

                                                           
11

 A. S. Alam. Op.Cit. hlm. 3. 
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upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention), dan perlakuan 

terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) 

meliputi:  

1. Teori-teori penghukuman; 

2.Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan. 

B. Pengertian Kejahatan 

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. 

Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara 

yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang 

dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena 

dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. 

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

“perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar 

perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, 

penganiyaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan 

rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum Pidana.
12

 

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan 

yang lain. 

                                                           
12

Tim Penyusun Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2003. hlm. 42. 
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Definisi kejahatan menurut Kartini Kartono bahwa: “Secara yuridis formal, 

kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar 

hukum serta undang-undang pidana”.
13

 

Pandangan Moeljatno, kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijvenyang 

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

dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah 

merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.
14

 

Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang 

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

social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.
15

 

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku 

yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, 

melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat 

(baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum  

dalam undang-undang pidana).
16

 

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 

                                                           
13

Kartini Kartono.Patalogi Sosial.Jakarta. PT Rajawali Pers.2001. hlm. 125. 
14

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana-Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipt,. 1993. hlm. 71. 
15

 Bambang Poernomo.Op.Cit. 
16

Moeljatno. Op.Cit. hal. 126. 
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berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang 

(abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.
17

 

Menurut Plato “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”.
18

 

W.A. Bonger“Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh negara 

ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”.
19

 

Menurut Gorafalo kejahatan adalah pelanggaran terhadap perasaan kasih sayang. 

Rumusan Paul Mudigdo Moeliono “Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang 

merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, 

sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan 

manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang 

dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat 

dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.
20

 

Berdasarkan beberapa definisi kejahatan menurut para ahli, penulis berpendapat 

bahwa definisi kejahatan adalah gambaran perilaku atau perbuatan manusia yang 

melanggar norma atau melanggar hukum sehingga menimbulkan sanksi hukuman. 

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 pemerintah, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga 

legislative dan lembaga hukum lainnya.
21

 

 

                                                           
17

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

Masyarakat. Medan. Fakultas hukum USU. 1998. hlm. 26 
18

 Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. Op.Cit. hlm. 11. 
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Ibid. hlm. 21. 
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21

Kartini Kartono. Op.Cit. hlm. 158. 
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C. Pengertian Kejahatan Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, 

akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana 

merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh 

bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang 

rumusannya adalah: 

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 

nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 

tahun”. 

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Unsur Subyektif: 

- Dengan sengaja 

- Dengan rencana terlebih dahulu 

2.   Unsur Obyektif 

-  Perbuatan: menghilangkan nyawa. 

-  Obyeknya: nyawa orang lain 

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 

338, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana 

terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur 

Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai 
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pembunuhanyang berdiri sendiri (een zelfstanding misdrijf) lepas dan lain dengan 

pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).
22

 

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada 

pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 yaitu dilakukan dengan 

spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana 

pelaksanannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara 

bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat 

untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, 

sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau 

dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan 

pembunuhan itu. 

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga 

unsur/ syarat:
23

 

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 

b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak; 

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan 

kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. 

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam 

keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum 
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23

Ibid.hlm. 82. 
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memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan 

dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. 

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak 

adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan 

pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia 

masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. (2) bila kehendaknya 

sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara 

dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan 

jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk 

memikirkan rekayasa. 

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan ini dilakukan 

dalam suasana (batin) tenang. Suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan 

itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang 

berlebihan dan lain sebagainya. 

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di 

atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak 

terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan 

rencana terlebih dahulu.
24
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D. Pengertian Pelaku  

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 55 

ayat (1) yaitu: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana:mereka yang melakukan, 

yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsengaja 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” 

Dari perumusan Pasal 55 KUHP tersebut ternyata yang digolongkan/dianggap 

sebagai palaku (dader) ada 4 (empat) macam, yaitu: 

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (pleger). 

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana 

(doen pleger). 

3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana 

(medepleger). 

4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk 

melakukan perbuatan pidana (uitlokker).
25

 

Meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam 

tersebut di atas, tetapi kemudian KUHP hanya membedakan 2 (dua) arti, yaitu: 

1. Dalam arti luas, yaitu yang mencakup keempat golongan daders tersebut di 

atas. 

2. Dalam arti sempit, yaitu dader dalam golongan nomor 1 (satu) saja. 

Pasal 55 ayat (1) sub 1 anak kalimat 1 menyatakan: “dipidana sebagai pelaku....” 

perumusan yang demikian itu kurang begitu jelas, sehingga menimbulkan 
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perbedaan penafsiran antara para sarjana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat 

(1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atauhanya disamakan sebagai pelaku (ask 

dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu: 

1. Pendapat yang luas (ekstentif)pendapat ini memandang sebagai pelaku 

(dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibatyang memenuhi 

rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi 

syarat bagiyang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana, jadi menurut 

pendapat ini, meraka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP itu 

adalah pelaku(dader). 

Penganutnya adalah M.v. T, Pompe, Hazewinkel suringa, Van Hanttum, dan 

Moeljatno. 

2. Pendapat yang sempit (resktriktif) pendapat ini memandang (dader) adalah 

hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana, jadi menurut 

pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka 

yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal 

(persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut 

Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (deder), melainkan hanya disamakan 

saja (ask dader). 

Penganutnya adalah  H.R. Simons, van hamel, dan jonkers.
26
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E. Teori-teori Sebab Terjadinya Kejahatan  

Teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan telah dikemukakan oleh para 

kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminolog terus 

menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu 

hukum. 

Berikut ini teori penyebab kejahatan: 

1. Perspektif Biologis 

“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap sebagai “the father of 

modern criminology”. Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 

golongan, yaitu: 

1. Born Criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme yaitu 

adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyangnya; 

2. Insane Criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok 

idiot;embisibiil atau paranodi; 

3. Occasional Criminal atau Criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan 

pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya; 

4. Criminal Of Passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya 

karena marah, cinta atau karena kehormatan.
27

 

Teori lain dari Lombrosso yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat 

selain teori biologis tersebut, antara lain: 

a. Teori Psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi 

kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes 

IQ. Metode ini sempat meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah nara 

pidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ di bawah 100. Jadi penjahat 

menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental 

atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes serupa pada para 

serdadu Amerika pada perang dunia I. Mereka yang dipandang sebagai 

pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ di bawah 

100. 

b. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh 

orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang berkarakter 

seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang 

ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat. 
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c. Teori psikopat, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelejensia 

ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopat mencari sebab-sebab 

kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini telah 

diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
28

 

 

Golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan 

disamping teori-teori yang menitikberatkan pada kondisi individu, yaitu 

digolongkan kedalam empat kelompok besar antara lain: 

a. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi; 

b. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara 

normal; 

c. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab 

kejahatan; 

d. Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern. 

2. Perspektif Psikologis 

Teori psikologis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku 

criminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat 

sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak 

dapat mengontrol tekanan dari dalam dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi segera. 

Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas 

mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan 

bersalah yang berlebih. Fried menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan 

bersalah yang tidak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar 
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ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka 

akan mereda.  

Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi 

normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan 

psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:
29

 

a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat 

pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.  

b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan 

interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.  

c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis. 

3. Perspektif Sosiologis 

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan 

perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: 

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif 

strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-

kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas 

kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. 

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan 

merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol 

sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. 
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Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial 

membuat aturan yang efektif.
30

 

4. Perspektif Lainnya 

a. Teori Labeling 

Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang 

yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah 

terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 

jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.
31

 

b. Teori Konflik 

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami 

pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model 

tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari 

konsensus masyarakat (communal consensus). 

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang 

apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan 

kodifikasi nilai-nilai sosial sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum 

diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah 

untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang 

oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit 

mungkin. 

Model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang 

menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki 
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kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori 

konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan 

penegakannya.
32

 

c. Teori Radikal 

Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian 

Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah 

kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para 

penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum 

perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian 

merupakan sumber dari konflik, pertarungan antar kelas selalu 

berhubungandengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila 

kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.
33

 

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan termasuk pada bidang 

“kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang 

lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 

“penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (diluar hukum pidana).
34

 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non-

penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai 
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keterbatasan kelemahan yaitu lebih bersifat represif/tidak preventif, harus 

didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.
35

 

1. Preventif  

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 

Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 

untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi 

kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 

penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi 

kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.
36

 

2. Represif  

Upaya represif merupakan sarana penal didalam hukum pidana. Upaya represif 

adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh 

setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 

untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, 

sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga tidak akan 

melakukan perbuatan melawan hukum mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat.Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 

pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) 

dengan menjatuhkan hukuman.
37
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