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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi 

1.    Pengertian Kriminologi 

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh raffaele Garofalo pada tahun 

1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropolog 

Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis Criminologie 

untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa 

latin crimen; dan yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang 

sifat, tingkat, penyebab, dan pngendalian perilaku kriminal baik yang terdapat 

dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi
22

.  

Cakupan studi ilmu kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa 

kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, 

serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. 

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan 

kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. 

Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk 
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kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai 

penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu 

maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi;termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah(include 

kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi 

juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi 

pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.
23

 

BONGER
24

memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, 

Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 

mencakup: 

1. Antropologi Kriminal. 

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu 

pengetahuan inimemberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat 

dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada 

hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi Kriminal. 

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejalamasyarakat. 

Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu adalah sampai di mana 

letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
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3. Psikologi Kriminal. 

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal. 

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 

5. Penologi. 

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman 

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa : 

1. Higiene Kriminal. 

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya 

usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan usaha-

usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, 

sistem jaminan hidup dan kesetaraan yang dilakukan semata-mata untuk 

mencegah terjadinya kejahatan. 

2. Politik Kriminal. 

Usaha penaggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan terjadi. Di sisni 

dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh 

faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan 

keterampilan atau mebuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 

penjatuhan sanksi. 

3. Kriminalistik (policie scientific) 

Merupakan ilmu tentang pelkasanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan 

pengusutan kejahatan. 
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SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 

pengetrahuan yang bertalian dengan perebuatan jahat sebagai gejala sosial 

(The body of knowledge regarding crimeas a social Phenomenon). Menurut 

Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya 

dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 

1. Sosiologi hukum. 

Kejahatan itu dalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam 

dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu 

adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebabkejahatan 

harus pula menyelediki faktor-faktor apa yang menyebabkan 

perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). 

2. Etiologi hukum. 

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang menvari sebab musabab dari 

kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang 

paling utama. 

3. Penology. 

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan baik represif maupun preventif. 
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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: 

1.Definisi kejahatan  

2. Unsur-unsur kejahatan  

3. Relativitas pengertian kejahatan  

4. Penggolongan kejahatan  

5. Statistik kejahatan 
25

 

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkanterjadinya 

kejahatan (breaking of laws),  

Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) 

meliputi :  

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi  

2. Teori-teori kriminologi  

3. 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 upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 
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prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 

perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the 

Breaking laws) meliputi :  

1. Teori-teori penghukuman  

2.Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan 

pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 

B. Pengertian Modus Operandi Kejahatan 

Modus dalam arti KBBI adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk 

verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan 

menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan operandi 

adalah operasi atau cara atau tekhnik yang berciri khusus dari seseorang penjahat 

dalam melakukan perbuatan jahatnya.
26

 

Kejahatan sendiri memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar norma hukum 

(Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau 

perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dan menurut pandangan 

kriminologi di indonesia, kejahatn dipandang sebagai pelaku yang telah diputus 

pengadilan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, 

perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. 

Menurut Moeljatno Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijvenyang 

berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum, berarti tidak lain 
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dari pada perbuatan melanggar hukum “Mengenai definisi” kejahatan adalah 

merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.
27

 

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”. 

 “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)”.
28

 

Menurut Plato “emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”.
29

 

W.A. Bonger (1982) “Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh 

negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman”.
30

 

Menurut 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.
31

 

Menurut penulis modus operandi kejahatan adalah suatu cara atau mode yang 

diterapkan melalui suatu cara atau tekhnik yang bercirikan dan bersifat khusus, 

untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum pidana, 

dan menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.  
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C. Teori-Teori Penyebab 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” ia menjelaskan kejahatan dari mashab 

klasik menuju mashab positif. Perbedaan signifikan antara mashab klasik 

dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris 

untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh 

berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu 

variasi dan kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi,  

sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan 

dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji 

bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan, 

bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta 

asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.
32

 

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat 

kedalam 4 golongan, yaitu:
33
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1. Born Criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 

tersebut di atas; 

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. 

Disamping teori biologis dari Lombrosso tersebut, terdapat beberapa teori 

lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:
34

 

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 
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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. 

c. Teori psikopat, berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada 

intelejensia ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikkpati 

mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang 

abnormal. Seorang penjahat di sini telah diperbuatnya sebagai 

akibat gangguan jiwanya. 

Terdapat golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh 

sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat 

kelompok besar yaitu: 

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 
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lemahsehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan 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 tidak tertahankan untuk melakukan 

kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum 

maka perasaan bersalah mereka berada. 
35

 

Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik 

fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya 

menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :  

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 perhatianya pada 
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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. Selain 

itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial 

membuat aturan yang efektif.
36

 

4. Perspektif Lainnya. 

Teori dari perspektif lainnya yaitu: 

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. 

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.
37
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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).
38

 

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.Sedangkan model 

konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana 

seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat 

yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan 

hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan 

konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya. 

 

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 
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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 

berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan 

hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan 

hilang.
39

 

D. Pengertian Kejahatan. 

Dalam pandangan kriminologi (positivistis) di indonesia, kejahatan dipandang 

sebagai; pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan; Perilaku yang perlu 

deskriminalisasi; Populasi pelaku yang ditahan; perbuatan yang melanggar norma; 

Perbuatan yang melanggar norma; Perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial. 

Berikut adalah rumusan Kejahatan dari berbagai ahli Kriminologi: 

1. W.A.Bonger (1936). 

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan 

reaksi dari negara berupa pemberatan derita dan kemudian, sebagai reaksi-

reaksi terhadap rumusan hukum (legal defenition) mengenai kejahatan.
40

 

2. Thorsten Sellin (1937). 

Bahwa hukum pidana tidak adapat memenuhi tuntutan-tuntrutan ilmuwan dan 

suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah 
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dengan memepelajari norma-norma kelakuan (conduct norms), 
41

karena konsep 

norma hukum norma hukum perilaku yang mencakup setiap kelompok atau 

lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok 

normatif mana pun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu 

harus terkandung di dalam hukum pidana. 

3. Sue Titus Reid (1979). 

“Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Omissi), dalam pengertian ini 

seorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada 

suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam 

bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban 

hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada 

niat jahat (criminal intent/means rea). 

4. Sutherland. 

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, 

terhadapnya negara, bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah 

dan memberantasnya. 

5. Richard Quinney. 

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh 

yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisir; 

kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap 

sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatn adalah sesuatu 

yang diciptakan. 
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6. Howard Becker. 

Perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat 

dari penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut. 

 

7. Hermain Mainheim. 

Perumusan tentang kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan 

merupakan istilah teknis, apabila terbukti. 

8. Sellin. 

Untuk mempelajari kejahatan secara ilmiah perlu diperhatikan belenggu-

belenggu yang diciptakan dalam hukum pidana. 

9. Austin Turk. 

Sebagian besar orang yang melakukan perbuatan yang secara hukum 

dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada 

penahanan atau penghubung yang tidak relevan untuk menjelaskan kejahatan, 

karena hanya merupakan Cap/label penjahat semata. 

10. Hasskel dan Yablonsky. 

Yang dinamakan dengan kejahatan adalah, yang tercatat dalam statistik tak ada 

kesepakatan tentang perilaku anti sosial; sifat kejahtan dalam hukum pidana; 

hukum yang menyediakan perlindungan bagi seorang dari stigmatisasi yang 

tidak adil. 

Dari pengertian-pengertian di atas, kami berpendapat bahwa sasaran dan 

perhatian yang layak bagi Kriminologi adalah mereka yang telah diputus oleh 
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Pengadilan Pidana sebagai penjahat, oleh karena kejahatan yang dilakukannya 

tersebut. 

E. 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.”
42

 

Terdapat kalimat: “dipidana sebagai pelaku....” itu timbullah perbedaan pendapat 

dikalangan parapenulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut pasal 55 ayat (1) 

KUHP itu adalah pelaku (dader) atauhanya disamakan sebagai pelaku (alls 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, 

danMoeljatno. 

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 
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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.
43

 

F. Pengertian anak. 

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan 

kedua . dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki perab starategis dan mempunyai ciri sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa 

depan.  

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap 

responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita 

dapat bernafas lega karena dipahami secar komprenshif. Namun, untuk 

menemenetukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendaptkan 

berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya batasan definisi 

batasan usia anak dalam beberapa undang-undang misalnya : 
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1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 

tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 

2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak 

berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. 

3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak mendefinisikananakadalah 

orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum 

mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mnyebutkan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 

tahun. 

6. UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan 

Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 

tahun. 

Berbagai macam definisi anak tersebut, menunjukan adanya disharmonisasi 

perundang-undangan yang adasehungga, paad praktiknya di lapangan, akan 

banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaantersebut. Sementara itu, 

mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention On The Light of the 

child), maka definisi anak: “ Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, 

kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedawasaaan dicapai 

lebih awal”. Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapn belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan 

Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai Lex Specialist, semua 

ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan 

yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak
44

.  

Penulis sepakat dengan hal tersebut, karena memang sudah seharusnya peraturan 

perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan 

menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran 

praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintah. Untuk Itu, UU 

Perlindunagan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentuakan 

kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak. 
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