
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari 

bahasa Belanda yaitu strabaarfeit, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang 

menjelaskan istilah strafbaarfeit tersebut secara menyeluruh. Pengertian tindak 

pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan 

istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana 

atau tindakan pidana.4 Strafbaar feit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.5 

 

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur 

pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.6 

 

                                                           
4Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap 

  Indonesia, 2012, hlm. 20. 
5Leden Marpaung, Asas  Teori  Praktik  Hukum Pidana,  Cetakan  ketujuh, Sinar  Grafika, Jakarta,    

 2012, hlm. 8. 
6P.A.F Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,   Cetakan I.   PT.  Sinar Grafika,   

 Jakarta, 2014, hlm 179. 



 

 

Simon dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu 

perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 

bertentangan dengan hukum (onrechtmating) dilakukan dengan kesalahan 

(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.7  

 

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) 

berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal 

yang perlu diperhatikan.  

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan 

diancam pidana;  

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana 

ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;  

c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian 

tidak dapat dilarang jika yang menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat 

diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal 

tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan 

yang dilkukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang 

dan bersifat melawan hukum.8 

 

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan 

perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
7 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160. 
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm.59. 



 

 

a. Harus ada perbuatan manusia;  

b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;  

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana; 

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan; dan 

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.9 

 

2.2. Pengertian Penjambretan dan Kekerasan 

2.2.1. Pengertian Penjambretan  

Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana 

perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut  atau merebut (barang milik 

orang lain yang sedang dipakai atau dibawa).10 

 

Pada dasarnya kejahatan jambret merupakan salah satu bagian dari kejahatan 

pencurian dengan kekerasaan, Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang 

didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 

terhadap orang.  Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana 

yang diantaranya menyebutkan:11 

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum 

pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya 

ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 

                                                           
9  Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60 
10Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edi. ketiga, cet. 

kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm. 455. 
11Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta. 

2009. hlm.253 



 

 

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 

itu tetap ada ditangannya. 

(2) Hukuman penjara selam-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 

1e.   Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalamsuatu rumah atau 

pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau 

didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

2e.  Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 

3e.  Sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan 

membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, 

atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. 

4e.  Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat. 

(3) Hukuman selama-lamanya limabelas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan 

itu ada orang mati. 

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 

selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan 

ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-

sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3.  

 

2.2.2. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan 

dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok 

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan 

kerusakan fisik pada orang lain.12 

                                                           
12W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi kelima. PN Balai Pustaka, 

Jakarta, 2016, hlm. 425. 



 

 

Kekerasan atau (bahasa inggris: Violence berasal (dari bahasa latin: violentus yang 

berasal dari kata via berarti kekuasaan atau berkuasa) adalahdalam prinsip dasar 

dalam hukum public dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik 

yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada 

tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan ayau martabat seseorang yang 

dapat dilakukan perorangan atau kelompok orang umumnya berkaitan dengan 

kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa 

kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan 

kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.13 

 

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana 

dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah “Suatu aksi atau perbuatan 

yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh 

hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu 

keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah 

melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak 

kekerasan”.14 Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang 

disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang 

kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa 

suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu 

tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. 

 

Tindak kekerasan menunjuk pada tindakan yang merugikan orang lain, misalnya 

pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Walaupun tindakan tersebut 

                                                           
13 http;// id.wikipedia.org/wiki/kekerasan 
14Topo Santoso  dan  Eva  Achjani Zulfa, Kriminologi,  PT. Raja Grafindo  Persada,  Jakarta. 

2012, hlm. 21. 



 

 

di anggap oleh masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya kekerasan di 

artikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun 

non verbal) yang ditunjukan untuk mencederaiatau merusak orang lain,baik 

berupa serangan fisik, mental, social, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi 

manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dannorma-norma masyarakat sehingga 

berdampak trauma psikologis bagi korban. Kekerasan fisik ialah tindakan yang 

benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau 

merusak harta orang lain.15 

 

2.3. Pengertian dan Tugas Pokok Kepolisian 

2.3.1. Pengertian Kepolisian 

Istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani 

istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah 

“polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”16 Kepolisian sebagai 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat.17 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri”.18  

                                                           
15Hendrarti dan Herudjati Purwoko, Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & 

Struktural, Cetakan Pertama, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 6. 
16Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1. 
17Ibid, hlm. 56. 
18Perkap RI No.1/2008 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta 

Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, 

Surabaya, 2009, hlm. 2. 



 

 

Menurut Satjipto Raharjo19 polisi merupakan alat negara yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan menurut W.J.S. 

Poerwadarminta,20 arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara 

keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang 

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). 

 

3.1.2. Tugas Pokok Kepolisian 

Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 

bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:21  

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

b) Menegakkan hukum; dan 

c) Memberikanperlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat 

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas:  

1)  melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

2)  menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

                                                           
19Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta, 2009, hal. 111. 
20W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit. hal. 763.    
21Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. 



 

 

3)  membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;memelihara ketertiban dan 

menjamin keamanan umum;  

e)  melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa;  

f)  melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya 

telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang 

diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan 

penyelidik serta tugas dan wewenangnya. 

g)  menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;  

h)  melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

i)  melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

j)  memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan.  

 



 

 

k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, 

pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat.22  

 

2.4. Teori Sebab-sebab Kejahatan 

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang 

memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara 

yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang 

dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu 

tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang 

mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat 

jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara 

bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, 

perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah 

disahkan oleh hukum tertulis.23  

 

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang 

disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum 

pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan 

                                                           
22Sadjijono, Op. Cit, hlm. 3. 
23Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” CV. Widya Karya, 

Semarang, 2011, hlm.196. 



 

 

pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai 

kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai 

berikut:  

a.  Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam 

pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, 

melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan 

untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban 

hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada 

niat jahat.  

b.  Merupakan pelanggaran hukum pidana.  

c.  Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara 

hukum.  

d.  Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.24 

 

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan 

memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan 

terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah 

dan memberantasnya.25  

 

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa 

kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. 

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat 

dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. 

                                                           
24M.Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12. 
25Yermil Anwar Adang, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179. 



 

 

Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, 

pembunuh, dan sebagainya.  

 

Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, 

kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini 

merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi 

bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti 

penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh 

seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan 

sosial.26  

 

Sedangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, 

yaitu :  

a.  Aspek yuridis, artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar 

peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

serta dijatuhi hukuman.  

b. Aspek social, artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 

mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang 

dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat 

sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang 

bersangkutan.  

c. Aspek ekonomi, artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 

merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada 

                                                           
26Anang Priyanto, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hlm 77. 



 

 

masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas 

kebahagiaan orang lain.27 

 

Selain itu juga ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya sebab-

sebab kejahatan kejahatan, yakni:  

1.  Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah 

merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat 

yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah 

merosot kesusilaannya sejak kecil.  

2.  Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan bahwa 

angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat 

semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, 

kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.  

3.  Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari 

golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun 

ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada 

kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena 

maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks 

bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin meiliki.  

4.  Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih 

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling 

berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak 

kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda. 

                                                           
27Ende Hasbi Nassarudin, “Kriminologi”, CV. Pustaka Setia, Bandung,  2016, hlm. 115. 



 

 

5.  Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang 

kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya 

pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan 

kejahatan.28 

 

2.5. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang 

diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun 

fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. 

a.  Pre-emtif 

Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 

mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai dan 

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam 

setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, 

tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 

kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 

kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian 

sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan, selain itu 

pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini 

adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-

pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu 

tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. 

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah 

                                                           
28Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 98-101. 



 

 

media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah 

terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang 

terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara 

terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi 

dengan berbagai bentuk kejahatan. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi 

kejahatan melalui upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat 

bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan 

jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun 

kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk 

membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, 

keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak 

lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan 

karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun 

kesadaran kecerdasan moral dan nilai.29 

b.  Preventif 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif 

yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya 

preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan 

kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi 

lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-

usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak 

terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan 

penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang 

pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.  
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Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Untuk 

memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 

kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah 

(pollitical will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social 

will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta 

kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa 

kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha 

menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.30  

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan 

cara : 

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan 

organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaianperkara 

pidana. 

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan 

membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan. 

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat 

cepat, tepat, murah dan sederhana. 

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, 

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan 

kriminalitas. 

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan 

penanggulangan kriminalitas.31 
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c. Represif  

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa 

penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang 

dilakukan adalah dengan cara 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. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang 

cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak 

fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk 

menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada 

setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal 

penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan 

asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses 

penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila 

pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya represif ini 

adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat 

memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi 

perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera 

saja.Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah 

berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat 

ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang 

baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai 



 

 

dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.32 
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