
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Kriminologi 

1. Kejahatan  Ditinjau Dari Segi Kriminologis 

Kejahatan menurut kriminologis dikenal dengan tiga istilah yaitu pelanggran 

hukum, penyimpangan tingkah laku dan kejahatan yang memiliki perbedaan 

tingkat keseriusan.
31

 Heterogenitas masyarakat, daerah dan bentuk bangunan 

perumahan di seluruh indonesia dikonstatir dan bahkan telah terdapat fakta, 

bahwa bentuk dan kejahatan di indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan 

daerah lainya.
32

 Suatu pertanyaan apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara 

tentang pelanggran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan perilaku 

yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban.
33

 

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. 

Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda 

akan tetapi memiliki pola yang sama.
34

 Dalam pandangan kriminologi 

(positivistis) di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai: pelaku yang telah diputus 

oleh pengadilan; perilaku yang perlu dekriminalisasi; populasi pelaku yang 

ditahan; perbuatan yang melanggar norma; perbuatan yang mendapatkan reaksi  
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33

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Op., cit., hlm. 178. 
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sosial.
35

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 

dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.Itu sebabnya dalam keseharian kita 

dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 

dengan yang lain.Usaha untuk memahami kejahatan sebenarnya telah berabad-

abad lalu telah dipikirkan oleh para ilmuan.Plato misalnya menyatakan bahwa 

emas merupakan sumber dari kejahatan manusia.Aristoteles menyebutkan bahwa 

kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.Kriminologi merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.Secara etimologis 

kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti 

pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah 

ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.
36

Istilah untuk pertama kali (1879) digunakan 

oleh P. Topinard, ahli antropologi prancis, sementara istilah yang banyak 

digunakan sebelumnya adalah antropologi kriminal.
37

 

Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampaunya yaitu Thomas 

More.Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang 

dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk 

menghapuskan kejahatan yang terjadi.Untuk itu katanya harus dicari sebab-

musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.
38

Bonger, memberikan 

definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidik gejala 

kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi 

menjadi kriminologi murni yang mencakup:
39
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1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam. 

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala 

sosial. Pokok perhatianya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi 

timbulnya kejahatan (etiologi sosial) 

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari 

aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan 

antara lain ditujukan pada aspek kepribadianya. 

4. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 

tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal 

dengan istilah psikiatri. 

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya 

penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Disamping itu 

terdapat kriminologi terapan seperti: 

a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujauan untuk mencegah 

terjadinya terjadinya kejahatan. 

b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 

kejahatan telah terjadi. 

c. Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan 

penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. 

Kemudian menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, merumuskan 

kriminologi sebagai kesluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan 

perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The body of knowledge regarding crime as a 

social phenomenon). 
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Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya 

dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
40

 

1. Sosiologi hukum 

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan 

suatu sanksi.Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah 

hukum. Disini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan 

hukum (khususnya hukum pidana). 

2. Etiologi kejahatan  

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. 

Etiologi kejahatan ditempatkan sebagai  kejahatan yang paling utama dalam 

kriminologi. 

3. Penology  

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak 

yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun 

preventif. 

 

Paul Moedigdo Moeliono, memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul 

Moedigdo Moelino tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. 

Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 

kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya 

kejahtaan bukan semata-semata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat, akan 
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tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang 

ditentang oleh masyarakat.
41

 

Wolfgang, Savitz dan Jonhston, dalam The Sociology of Crime and Delinquency 

memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang 

kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan menganalisa secara 

ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, faktor-faktor 

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya.
42

 

 

Suatau perbuatan baru dikatan sebagai kejahatan bila mendapatkan reaksi dari 

masyarakat karena dianggap adanya sebuah batasan atau nilai yang di langgar 

oleh si pelaku. Dalam suatu negara hukum suatu perbuatan akan dikatakan 

sebagai kejahatan bila telah melanggar norma hukum yang di kodifikasikan, 

namun hukum di suatu negara juga mengedepankan rasa yang ada di masyarakat, 

jadi antara nilai-nalai yang di anggap benar oleh suatu masyarakat dan juga tolak 

ukur dari hukum positif yang berlaku merupakan suatu indikator suatu perbuatan 

bisa dikatakan sebagai pelanggaran, kejahatan, atau bukan kejahatan.  

 

2. Kejahatan Ditinjau dari Segi Hukum 

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan 

dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.
43

Kejahatan sebagai 

suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan 

hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat 
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baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota 

masyarakat.
44

Menurut Herman Mainheim, perumusan tentang kejahatan adalah 

perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila 

terbukti.
45

 

 

 Kejahatan merupakan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, 

norma agama atau susila yang hidup pada suatu masyarakat pada umumnya atau 

suatu masyarakat tertentu. Bisa saja pandangan tentang suatu perbuatan yang  

dianggap kejahatan pada suatu masyarakat tertentu tapi, tidak pada masyarakat 

yang lainya. Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya 

relatif dapat diketahui, yakni mereka atau siapapun yang terkena rumusan norma 

hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau siapa saja 

dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum(di Indonesia berarti sesuai 

dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan dilura KUHP).
46

 

 

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

melanggar undang-undang atau hukum positif yang diakui secara legal.Tegasnya 

bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, 

dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam 

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat diaman yang bersangkutan hidup 

dalam suatu kelompok masyarakat.Sitem hukum pidana Indonesia berpangkal 

pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, kejahatan dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu.Perbedaan yang 

termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
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mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang.Ketentuan ini 

merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. 

 

Pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur 

sebagai berikut “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas 

kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dulu dari 

perbuatan itu”. Secara kriminologi yang berbasis sosiologi kejahatan merupakan 

suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (artinya harus ada pihak yang 

dirugikan atau korban) dan satu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial 

dari masyarakat.
47

 Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk 

didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan 

reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.
48

 

 

 Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan 

adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan moral kemanusiaan (immoril), 

merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-

undang pidana”. Definisi kejahahatan menurut kartono bahwa: “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, mapun yang belum tercantum 

dalam undang-undang pidana).
49
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Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, 

artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam 

menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi dibidang etiologi kriminal 

dan penologi.Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk 

membantu pembuatan undang-undang pidana (kejahatan) atau pencabutan 

undang-undang (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai 

“signal-wetenschap”.Kejahatan  dalam  masyarakat disebabkan karena beberapa 

faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidak mampuan dan tidak adanya 

keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

 

B. Kejahatan Dengan Kekerasan 

Pengertian istilah kekerasan atau ia violencia di columbia, the vendetta 

barbaricinadi Sardinia  di italia, atau la vida  nada  di elsavador yang 

ditempatkan dibelakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena 

sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan  dengan 

sendirinya merupakan kejahatan.
50

Hal ini perlu dijernihkan. Menurut para ahli, 

kekerasan yang digunakan  sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya 

kerusakan, baik fisik ataupun psikis,  adalah kekerasan yang bertentangan dengan 

hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan.
51

 

Membicarakan kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada 

dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap 
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orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, menggigit, 

semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. 

Istilah kekerasan diagambarkan untuk menggambarkan sebuah perilaku baik yang 

terbuka (overt) atau yang tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang 

(offensive), atau yang bersifat bertahan (deffense), yang disertai penggunaan 

kekuatan kepada orang lain. Kejahatan diatas dapat digolongkan kepada kejahatan 

kekerasan individual (perseorangan).sedangkan yag termasuk pada kejahatan 

(kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian antara geng remaja yang 

menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian. 

Selain kekerasan individu, kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan 

kolektif, seperti misalnya perkelahian masa.
52

 

Kekerasan kolektif  biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (mob) dan 

kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan 

oleh geng. Pada umumnya, kekerasan kolektif muncul dari situasi konkret yang 

sebelumnya didahului oleh sharing gagasan nilai, tujuan, dan masalah bersama 

dalam periode waktu yang lebih lama. Kekerasan kolektif primitif pada umumnya 

bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok 

komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan 

penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap warga di 

wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gahan atau lucu-lucuan 

(just for fun).
53
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C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan menurut konggres ke- 8 PBB 

Tahun 1990 di Hanava, Cuba, antara lain:
54

 

 

a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan atau 

kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang 

tidak cocok atau serasi; 

b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) 

karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-

ketimpangan sosial; 

c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; 

d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang 

beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain; 

e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya 

rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial 

kesejahteraan clan lingkungan pekerja; 

f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong 

peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat 

fasilitas lingkungan/bertetangga; 

g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk 

berintegrasi sebagai mana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, 

keluarganya tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya; 

h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaianya juga 

diperlukan karena faktor-faktor yang disebut di atas; 
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i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius 

dan penadahan barang-barang curian; 

j. Dorongan-dorongan (khususnya mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap 

yang mengarah pada tidak kekerasan, ketidak samaan (hak), atau sikap-sikap 

tidak toleransi. 

 

Edwin H. Sutherland dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, 

yaitu:
55

 

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti 

perilaku itu tidak diwarisi. 

2. Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam 

suatu proses komunikasi. 

3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini 

terjadi dalam kelompok personal yang intim. 

4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari maka yang dipelajri meliputi: 

a. Teknik melakukan kejahatan. 

b. Motif-motif tertentu, dorongan dan alasan-alasan pembenar dan perilaku 

jahat tersebut. 

5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari 

peraturan hukum. 

6. Seseorang menjadi delinkuensi (nakal) karena akses dari pola-pola pikir yang 

lebih melihat dari aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya 

kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan 

dan dipatuhi. 
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7. Diferensi asosiasi bervariasi dalam hal frekuensi jangka waktu prioritas serta 

intensitasnya. 

8. Proses mempelajrai perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan 

dengan pola-pola kejahatan dan inti kejahatan yang menyangkut seluruh 

mekanisme yang lazim terjadi dalam suatu proses belajar pada umumnya. 

9. Sementara perilaku kejahatan merupakam pernyataan kebutuhan dan nilai 

umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan 

dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga 

merupakan pernyataan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 

 

Pembahasan delinquent atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak laki-

laki kelas bawah didaerah-daerah pusat kota-kota besar. Ia membedakan tiga 

bentuk sub kultur delinquent, yaitu:
56

 

1) Criminal sub culture, suatu bentuk geng terutama melakukan pencurian, 

pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang. 

2) Conflict sub culture, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan 

menggunakan kekerasan. 

3) Retreatist sub culture, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari 

tujuan dan peranan yang kontroversial dan karenanya mencari pelarian 

dengan menggunakan narkotika serta melakukan bentuk kejahatan yang 

berhubungan dengan itu. 

 

Ketiga pola sub kulturdelinquent tersebut tidak hanya menunjukan adanya dalam 

perbedaan gaya hidup diantara anggotanya akan tetapi juga karena adanya 
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masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan 

pencegahanya. Mereka timbul dari proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda 

dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan, nilai-nilai dalam aturan 

tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal 

norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya melarikan 

diri dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas. Cloward dan Ohlin 

menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-

perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, 

misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sehingga mengakibatkan 

terbatasnya kesmpatan bagi anggotnya untuk mencapai aspirasinya. 

 

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.Menurut Saparinah Sadli, 

perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-

norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat 

menimbulakn ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial; dan 

merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungya ketertiban sosial.
57

 

 

Konstitusi mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah indonesia. Kalimat itu jelas merupakan suatu kewajiban 

bagi pemerintah khususnya untuk melindungi, memberi rasa aman serta kepastian 

hukum. Berbagi program serta kegiatan yang telah dilakukan dengan terus 

mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam 
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kepustakaan asing penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, 

antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechts politik adalah suatu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. 

 

Teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagelf, ada tiga cara upaya 

yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan:
58

 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

melewati media massa. 

Penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana hukum pidana maupun non 

hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan 

untuk masa-masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan melalui 

jalur penal lebih menitikberatkan kepada sifat represif (penindakan, 

pemberantasan dan penumpasan) setelah kejahatan terjadi.Segala tindakan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah ada dugaan terjadinya tindak pidana 

dengan bukti permulaan yang cukup. 

 

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat 

pencegahan terjadinya kejahatan, maka lebih ditekankan pada faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang menitikberatkan pada masalah atau 

kondisi-kondisi sosial.Kebijakan hukum kriminal merupakan bagian dari 
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kebijakan atau upaya rasional utuk menunjang atau mencapai tujuan kebijakan 

sosial (politik sosial).Tujuan akhir kebijakan hukum kriminal adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.Upaya penanggulangan 

melalui jalur non penal dapat dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif 

dan edukatif (pencegahan, penangkalan, pengendalian, penanggulangan).
59

 

 

Upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan 

sosial. Upaya–upaya  non penal meliputi penyantunan dana pendidikan dalam 

rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan 

jiwa kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan peningkatan 

usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penanggulangan kejahatan 

dengan serana non penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang 

harus diperbaiki berbagai aspek yang vital seperti, kebodohan (pendidikan) dan 

kemiskinan (ekonomi).Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap upaya 

preventif terhadap kejahatan. 
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