
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP, menyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang/sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun

menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun.

Menurut Sugianto, Pasal 378 KUHP, dikualifikasikan sebagai tinda pidana

penipuan, yang memiliki unsur-unsur antara lain :

a. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain;
b. Secara melawan hukum, dengan menggunakan :

1) Sebuah nama palsu,
2) Suatu sifat palsu,
3) Tipu muslihat,
4) Rangkaian kata-kata bohong,

c. Menggerakkan seseorang untuk :
1) Menyerahkan sesuatu barang,
2) Mengadakan perjanjian hutang,
3) Meniadakan piutang

d. Ancaman pidana maksimal 4 tahun
(Sugianto : 203 : 80)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur

tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP

adalah :
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a. Barangsiapa,

b. Secara Melawan Hukum,

c. Dengan muslihat menggunakan keterangan palsu menggerakkan oranglain,

d. Menyerahkan, barang/sesuatu atau member utang, menghapuskan piutang.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun

pengertian tenaga kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13

Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian pekerja/buruh berdasarkan

pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak

pekerja dapat ditemukan pengaturannya di berbagai peraturan perundang-

undangan, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 3 Tahun 1992

tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja, dan peraturan pelaksana maupun yang

bersifat teknis, misalnya PP Nomor 14 Tahun 1993 jo PP Nomor 28 Tahun

2002, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per05/Men/1993 jo Keputusan

Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000. adanya pengaturan mengenai
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perlindungan terhadap tenaga kerja dengan tujuan untuk memberikan

ketenagakerjaan sehingga menimbulkan dampak positif bagi usah-usaha

peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja (Perhatikan diktum

Menimbang huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1992)

Adanya upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja/buruh secara

yuridis oleh Pemerintah Republik Indonesia menunjukan bahwa posisi pekerja

lebih lemah dibandingkan dengan posisi pemberi kerja. Adapun yang

dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4 UU Nomor

13 Tahun 2003).

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1992 menentukan bahwa jaminan sosial

tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan

berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami

oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hamil, sakit, bersalin, hari tua, dan

meninggal dunia. Selain pemberian jaminan sosial tenaga kerja, pemberi

kerja/pengusaha wajib pula menyediakan fasilitas kesejahteraan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/atau

buruh dan ukuran kemampuan perusahaan (Pasal 99 jo Pasal 100 UU Nomor

13 Tahun 2003). Adapun kesejateraan para pekerja/buruh antara lain :
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a. Pekerjaan dan pengahasilan yang layak bagi penghidupan manusia (Pasal

31 jo Pasal 88 UU Nomor 13 Tahun 2003)

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, baik secara jasmani maupun rohani

(Pasal 35 jo Pasal 86 jo Pasal 87  UU Nomor 13 Tahun 2003),

c. Waktu kerja, waktu istirahat, cuti, hari-hari libur resmi, dan tempat kerja

(Pasal 77-79 UU Nomor 13 Tahun 2003)

d. Pengupahan untuk pembayaran pesangon, uang jasa, tunjangan kesehatan

anak, tunjangan kecelekaan dan lain sebagainya (Pasal 88-101 jo Pasal 156

UU Nomor 13 Tahun 2003)

e. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau

keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan

sehat (Pasal 1 angka 31 UU Nomor 13 Tahun 2003)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik bekerja secara sendiri

maupun kepada orang lain untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka

memenuhi kebutuhannya sendiri atau masyarakat umum. Keberadaan tenaga

kerja di Indonesia dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-

undangan, yang mengatur tentang hak dan kewajiban tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlindungan terhadap tenaga kerja yang

terbagi kepada perlindungan sosial dan perlindungan keamanan kerja telah

dikenal sejak lama, dan untuk konteks Negara Republik Indonesia merupakan

peninggalan dari zaman Hindia Belanda. Bahkan guna menegakkan atau
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terwujudnya mengenai ketenagakerjaaan adalah memaksa dengan ancaman

pidana. Demikian pula halnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Tenaga Kerja yang dilengkapi dengan sanksi pidana dan

sanksi administratif.

2. Jenis-Jenis Tenaga Kerja

Menurut J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah

mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari

kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah

tangga.

Jadi semata-mata dilihat dari batas umur untuk kepentingan sensus di

Indonesia menggunakan batas minimum 15 tahun dan batas umur maksimum

55 tahun. Berdasarkan uraian tersebut J. Simanjuntak membedakan tenaga

kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja :

a) Kelompok bukan angkatan kerja,
b) Mereka yang dalam studi,
c) Golongan yang mengurus rumah tangga,
d) Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan

aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan,
penerimaan bunga deposito dan sejenisnya.
( J Simanjuntal, 1989 : 67)

Menurut pendapat penulis jenis tenaga kerja apabila dikelompokkan

berdasarkan status hukum ketenagakerjaan seseorang pada instansi dapat

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Tenaga Kerja Pegawai Negeri adalah tenaga kerja (Pegawai Negeri) yang

bekerja pada instansi pemerintah dengan memperoleh gaji dari pemerintah,

diatur berdasarkan undang-undang kepegawaian Undang-Undang Nomor
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43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

2) Tenaga Kerja Swasta adalah tenaga kerja yang bekerja diluar instansi

pemerintahan dan digaji berdasarkan hak dan kewajiban yang telah

ditentukan didalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga

Kerja.

Tenaga kerja berdasarkan tempat berasal tenaga kerja yaitu :

1) Tenaga Kerja Indonesia, adalah tenaga kerja yang berasal dari Indonesia,

baik yang bekerja di wilayah Indonesia maupun yang bekerja diluar

wilayah Negara Indonesia.

2) Tenaga Kerja Asing, menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Tenaga

Kerja yaitu tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa

dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Tenaga Kerja berdasarkan tempat melaksanakan pekerjaan :

1) Wiraswasta yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan

usahanya sendiri, contohnya pedagang.

2) Angkatan kerja atau buruh yaitu tenaga kerja yang bekerja kepada pihak

lain, contohnya buruh pda perusahaan perusahaan.

C. Pelaksana Penempatan Tenagakerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang

Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

menyatakan bahwa lembaga yang diperbolehkan melaksanakan penempatan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah Pemerintah dan Pelaksana
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Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Swasta. Instansi pemerintah

diperbolehkan melakukan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar

negeri misalnya dalam rangka kerja sama dengan lembaga / instansi

pemerintah, maupun swasta di luar negeri, termasuk dalam kategori ini adalah

dinas, badan dan atau kantor yang mengurus masalah ketenagakerjaan di

daerah.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penetapan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyatakan Lembaga

Swasta yang akan menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) swasta wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SPPTKI) dari Menteri, selanjutnya

dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang yang sama ditentukan untuk dapat

memperoleh SIPPTKI Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

2) Memiliki modal di sector yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan
sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah),

3) Menyetor uang jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah,

4) Memiliki rencana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar
negeri sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berjalan,

5) Memiliki unit latihan kerja dan sarana prasarana pelayanan penepatan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Perusahaan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) swasta

mempunyai hak menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri,

menyediakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar diperlukan pengguna jasa ,

memperoleh informasi pasar kerja, mendapatkan biaya pengerahan dari
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pengguna jasa dan atau calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengelola data

tenaga kerja trampil berpengalaman. Dalam pelaksanaan penempatan TKI oleh

perusahaan Swasta sering terjadi penyimpangan-penyimpangan penyaluran

tenaga kerja Indonesia seperti tindak pidana penipuan, trafficking, dan

pelanggaran hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI)

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak saja
mencakup usaha-usaha pemberian sanksi penal saja tetapi juga usaha-usaha
non penal (The prophylaxis and therapy of crime) yang artinya pengenaan
sanksi pidana harus berkembang luas debidang methodes and policies for
control crime sebagai kebijakaksanaan pencegahan, penangkalan dan
pengendalian kejahatan. (Bambang Poernomo, 1991 : 87)

Dalam perkembangan studi ilmu hukum, pemikiran yang demikian merupakan
bagian dari perkembangan studi kriminologi yang berusaha mempelajari
secara khusus tentang penjahat dan kejahatan serta sebab-sebab timbulnya
kejahatan. Didalam studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses
pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran
hukum termasuk didalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang
diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya
unsur-unsur peradilan pidana.

Pada bagian lain Mulyana W. Kusuma, menyatakan hawa reaksi sosial
terhadap kejahatan merupakan bagian dari kriminologi yang ditujukan pada
usaha- usaha mencapai tujuan tata tertib sosial. Bentuk reaksi sisial ini akan
semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan
meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung
datangnya dari masyarakat disebut reaksi-reaksi sosial tidak resmi (informal).
sedangkan reaksi masyarakat yang dilembagakan pada unsur-unsur peradilan
pidana dan unsur-unsur penegakan kamtibmas lainnya disebut reaksi sosial
resmi (formal).

Berbicara tentang reaksi sosial formal, salah satu aspek terpenting yang harus
diperhatikan keberadaannya adalah fungsi dari pranata-pranata sosial
pendukung karena pranata-pranata sosial inilah yang melakukan pengendalian
sosial terhadap kejahatan. Dikatakan oleh Soerjono Soekanto, pranata sosial
adalah salah satu sistem norma khusus yang mengatur suatu rangkaian
tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dalam
kehidupan khusus manusia.
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Di dalam tatanan kehidupan sosial yang teratur, setiap perilaku-perilaku

menyimpang (deviation) yang mengganggu rasa keamanan dan rasa

ketentraman masyarakat, akan dihadapkan dengan berbagai bentuk pranata-

pranata sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu reaksi sosial

terhadap kejahatan yang terjadi. Pranata-pranata sosial inilah yang mengatur

dan mengendalikan pola hubungan atau interaksi sosial masyarakatnya.

Pengendalian sosial ini dapat dilakukan secara preventif, yang ditujukan pada

upaya-upaya pencegahan terjadinya deviation berupa kejahatan dan

pelanggaran hukum dan secara refresif yaitu dengan melakukan tindakan-

tindakan menyeret para pelaku kejahatan melalui upaya-upaya hukum yang

mengarah kepada pengenaan sanksi hukum kepada para pelaku.

Upaya-upaya pengendalian sosial baik secara preventif maupun secara refresif
merupakan bagian dari upaya-upaya penegakan hukum (Law Enforcement).
Penegakan hukum menurut Soedarto adalah cara bagaimana hukum itu
ditegakkan berupa pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif  dan
bermanfaat untuk mencapai tujuan. Secara singkat penegakan hukum
merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses untuk menjalankan hukum.
Dalam arti yang sempit penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh
polisi.

Dalam artinya yang luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum yang
dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas,
yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (polisi, jaksa dan Hakim). Menurut
beliau pengertian penegakan hukum tidak terbatas pada  tugas-tugas dari
pembentuk hukum atau undang-undang, hakim, jaksa polisi, aparat
pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi
lainnya. Lebih lanjut beliau menyatakan secara khusus dalam bidang hukum
pidana penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum untuk
menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau
melawan hukum hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat
dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan
petunjuk tentang cara bertindak, serta upaya-upaya yang diharuskan untuk
kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan
melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.
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Soedarto mengemukakan bahwa masalah penegakan hukum adalah cara
bagaimana hukum itu ditegakkan berupa pemilihan sarana apa yang dipandang
paling objektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Ada tiga sistem
penegakan hukum yaitu sistem pengeakan hukum perdata, sistem penegakan
hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan
pembagian ini terdapat pula siostem sanksi hukum perdata, sistem sanksi
hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan

kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan

sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakat

seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial

politik dan lain-lain, kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola

atau bentuk kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik bentuk-bentuk penanggulangan

kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dan kompherensif,

hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut

hukum ataupun sebaliknya. Hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana

yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Dalam

hal ini yang dipersoalkan oleh hukum adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Sudarto upaya penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas

2 (dua) macam  yaitu :

a.  Upaya preventif,

b.  Upaya represif.
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Upaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Ad.  1.  Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif.

Adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta
kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan,
perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan
peringatan secara lebih dini (early detection and early warning) pada
lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini
dapat dilakukan oleh polisi, aparat penegak hukum lainnya serta dengan
dukungan swakarsa masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakan-tindakan apabila
telah terjadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan,
akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya
kejahatan (onrecht in potentie) yang secara umum dapat disebut sebagai
prevensi dari kejahatan. Menurut bambang Poernomo, tindakan hukum
pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum
pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan preventif merupakan tindakan

pencegahan kejahatan dengan mempergunakan sarana-sarana hukum maupun

non hukum. Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif itu antara lain

berupa kegiatan-kegiatan patroli kepolisian, siskamling (sistem keamanan

keliling) pembentukan satpam (satuan pengamanan) dan lain-lain.

Ad. 2. Upaya penanggulangan kejahatan secara refresif.

Tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Menurut Bambang
Poernomo, menyatakan bahwa tindakan refresif adalah tindakan petugas
hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum,
dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, penyediaan
barang bukti, untuk meneruskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan
yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat
tuduhan, diteruskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa
dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum
(minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum (konklusi) dan
berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindakan refresif

adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesuai

dengan wewenang masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau

tindak pidana. Tindakan represif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan

penyidikan polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan putusan pengadilan

oleh hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat lembaga

pemasyarakatan.

G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa

upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan teori penanggulangan

kejahatan yang ditetapkan dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application).
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and
punishment/ mass media).

Pada butir (1) diatas menitik beratkan pada upaya yang bersifat Represif
(Penindakan/Pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan
terjadi upaya ini termasuk dalam sarana Penal, sedangkan pada butir (2 dan 3)
menitik beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (Pencegahan/
Penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini
dikelompokkan dalam sarana non penal.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat
represif (penindasan/penumpasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi,
sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif
(pencegahan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, atau menitikberatkan
pada sifat treatment (perlakuan) dengan menggunakan hukum pidana, hukum
administrasi (tindakan), hukum perdata dan lain-lain. Dikatakan sebagai
perbedaan secara garis besar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga
dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Penangulangan kejahatan secara represif maupun secara preventif merupakan

bagian dari politik kriminal secara umum. Melaksanakan politik kriminal
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artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang

paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa upaya

penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara preventif yaitu upaya

penanggulangan kejahatan sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi,

sedangkan upaya represif yaitu penanggulangan kejahatan atau tindak pidana

setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan tersebut. Dalam arti sempit

politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Atau

dengan kata lain, politik hukum merupakan kebijakan yang diterapkan oleh

pemerintah melalui aparat hukum beserta instansi terkait lainnya dalam

menyikapi peristiwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat.


