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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi 

A.1 Pengertian Kriminologi 

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan 

kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 

sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi 

merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 

mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.6 

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku 

kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat 

(hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang 

memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.7 

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 

memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 

sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 

kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 

Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard 

mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang 

                                                           
6 Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa Media. 

hlm. 20 
7 Romli Atmasasmita. 2007. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Refika 

Aditama. hlm. 5 
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mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar 

etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos 

yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi 

dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.8  

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan 

penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi 

merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan 

dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan 

terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup 

pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya: 

a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. 

mencegah tindak kejahatan, d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah 

melakukan kejahatan.9 

Bonger memberika definisi kriminologi: ilmu pengetahuan yang 

mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan 

dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan menurut sutherland Kriminologi “a 

body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” (tubuh 

pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam 

lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, 

                                                           
8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. Kriminologi. Jakarta. PT Rajawali press. 

hlm. 9  
9  Abintoro Prakoso. 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Laksbang 

Grafika. hlm. 14 
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pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran 

undang-undang.10 

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 

murni yang mencakup: 

a. Antropologi kriminil 

ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu 

alam. 

b. Sosiologi kriminil 

ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, 

jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan 

dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk 

penyelidikan mengenai keadaan Psychology. 

c. Psikologi kriminil 

ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, 

penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan 

semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan 

untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk 

menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai 

gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan 

oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psychologi 

kriminil di mana penyelidikan psychologi kriminil/sosial mengenai 

repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan 

                                                           
10 Ibid. Romli Atmasasmita. hlm. 19 
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hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang 

lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang 

pengakuan seseorang. 

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau 

sakit urat syaraf. 

e. Penologi 

ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti 

dan faedahnya. 

f. Kriminalistik 

ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik 

kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu 

jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang 

barang-barang, gropologi dan lain-lain. 

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa: 

a. Higiene Kriminil 

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 

kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 

terjadinya kejahatan. 
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b. Politik Kriminil 

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah 

terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. 

Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan 

adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. 

Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

c. Kriminalistik (policie scientific) 

merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan 

dan pengusutan kejahatan.11 

Menurut M. P. Vrij, mendifinisikan kriminologi sebagai ilmu yang 

mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, 

kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.12 

J. Constant, menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris 

(berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab 

terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor 

sosiologis, ekonomi dan individual.13 

E.Durkheim, seorang pakar sosiologi masyarakat, kejahatan bukan 

saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.14 

Menurut Noach, merumuskan kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut 

orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 

                                                           
11 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. hlm. 10 
12 Ibid. Indah Sri Utari. hlm. 3  
13 Kartini kartono. 2014. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. Rajawali jilid I. hlm. 140 
14 H.R Abdussalam. 2007. Kriminologi. Jakarta. Restu Agung. hlm. 4 
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Sedangkan Menurut Wolfrang Savitz dan Johnston, mengemukakan bahwa, 

kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 

kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 

keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.15 

Menurut Wood, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan 

yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan 

perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat 

terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, kriminologi dapat 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya 

kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau 

lingkungan sekitarnya.16 

  A.2  Ruang Lingkup Kriminologi 

Menurut A.S. Alam 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 

law) meliputi: 

a. Definisi kejahatan 

b. Unsur-unsur kejahatan 

c. Relativitas pengertian kejahatan 
                                                           

15 Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 12 
16 Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 

hlm. 34 
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d. Penggolongan kejahatan 

e. Statistik kejahatan. 

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

terjadinya kejahatan (breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam 

Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi: 

a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 

b. Teori-teori kriminologi 

c. Berbagai perspektif kriminologi 

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

laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 

hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon 

pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 

prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah 

perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the 

Breaking laws) meliputi: 

a. Teori-teori penghukuman 

b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa 

tindakan pre-emtif, preventif  represif, dan rehabilitatif.17 

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang 

ilmu utama, yaitu: 

a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisi ilmiah sebab-sebab dari 

pada kejahatan. 

                                                           
17 A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Refleksi. hlm. 2-3 
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b. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajati tentang sejarah 

lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya. 

c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi perkembangan hukum pidana.18 

Objek studi kriminologi adalah: 

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 

b. Pelaku kejahatan dan 

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 

terhadap pelakunya.19 

A.3  Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan 

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut 

menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:20 

1.  Teori Kriminologi Konvensional  

a. Teori Bonger 

Memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya 

anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, 

alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.  

b. Teori Soedjono Dirdjosisworo 

Secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan 

                                                           
18 Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 10 
19 Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 12 
20 Wahju Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 

hlm. 97 
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beberapa faktor sebagai penyebabnya.21 

c. Teori Psikologi hedonistis 

Menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar 

pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab 

kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.  

d. Teori Cesare Lombroso 

Menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang 

ada pada diri si pelaku (a born criminal). Bahwa para penjahat adalah 

suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati 

nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan 

watak dibanding mereka yang bukan penjahat.22 

e. Teori Van Mayrs 

Menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan 

pokok naik, dan sebaliknya.  

f. Teori Enrico Ferri 

Menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, 

lingkungan fisik, dan keturunan.  

g. Teori Charles Buchman Goring 

Menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam 

kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap 

kriminalitas.  

                                                           
21 Ibid. Wahyu muljono 
22 Topo  Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT. 

Raja Grafindo Persada.. hlm. 38 



25 

 

2.  Teori Kriminologi Modern  

a. Teori Anomie (strain theory) 

Emile Durkheim Menerangkan bahwa perbuatan manusia tidak 

terletak pada diri sendiri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan 

organisasi sosial (hancurnya keteraturamn sosial sebagai akibat dari 

hilangnya patokan dan nilai-nilai). Sedangkan Robert K. Merton 

menyatakan bahwa struktur sosial merupakan akar dari masalah 

kejahatan. Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi 

dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. 23  

menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum 

setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi 

demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah 

melalui saluran yang tidak legal.24 

b. Teori asosiasi diferensial (differential association theory) 

Gabriel Tarde Menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang 

adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam 

masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa 

perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, 

sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang 

dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk 

norma hukum.25 

c. Teori kontrol sosial (social control theory) 
                                                           

23 Topo  Santoso & Eva Achjani Zulfa. Ed. 1. Cet. 3. hlm. 62 
24 Op. Cit. Wahyu muljono 
25 Ibid. Wahyu muljono 
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Merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal 

pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan 

terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur 

keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.26 

d. Teori ikatan sosial (social bond)  

Travis Hirschi menegaskan bahwa kelemahan disetiap ikatan-ikatan itu 

berkaitan dengan tingkah laku delinquent yaitu apabila seseorang 

terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia 

bebas untuk berperilaku menyimpang.27 

e. Teori sub-budaya (sub-culture theory) 

Albert Cohen Menjelaskan bahwa perilaku anak nakal di kelas 

merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma 

dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang 

mendominasi nilai kultural masyarakat. 

f. Teori psikoanalisis (psycho-analitic theory) 

Yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku 

kriminal dengan hati nurani (concience) yang begitu menguasai 

sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak 

dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu 

kebutuhan yang harus segera dipenuhi.  

g. Teori kesempatan (opportunity theory) 

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, Menyatakan bahwa 
                                                           

26 Romli Atmasasmita. 2007. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT. 
Refika Aditama. hlm. 41 

27 Topo  Santoso & Eva Achjani Zulfa. Ed. 1. Cet. 3. hlm. 89 
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munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada 

kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan 

penyimpangan norma.  

h. Teori pemberian nama (labeling theory) 

Menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam 

pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 

anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Dua konsep penting 

dalam teori labelling adalah Primary deviance dan secondary 

deviance. Primary deviance ditujukan pada perbuatan penyimpangan 

tingkah laku awal sedangkan secondary deviance adalah berkaitan 

dengan reorganisasi psikologis pengalaman seseorang sebagai akibat 

dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.28 

i. Teori-teori konflik (conflict theories) 

Menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum 

merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara 

kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan 

hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk 

mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.29 

j. Teori kriminologi kritis (radical criminology) 

Menjelaskan bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan 

dirumuskan oleh penguasa untuk melindungi 

                                                           
28 Ibid. Romli Atmasasmita. hlm. 50  
29 Topo  Santoso & Eva Achjani Zulfa. Ed. 1. Cet. 3. hlm. 106 
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kepentingan-kepentingannya.30  

A.4 Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek 

kriminologisnya (Crime Prevention) maka hasil-hasil penelitian 

merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program 

pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum. Walter C. Reckless, 

mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut 

adalah:31 

a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik  

b. Pelaksanaan peradilan yang efektif  

c. Hukum yang berwibawa  

d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir  

e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.  

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan 

telah jelas bahwa usaha Crime Prevention, ini meliputi dua segi 

penggarapan yakni:  

a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang 

dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam 

lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola 

kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor 

                                                           
30 Ibid. Wahyu muljono. 
31 Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Sosio-Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam 

Studi Kejahatan). Bandung. Sinar baru. hlm.138  
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tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat 

menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun 

program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan 

kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.32 

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor 

yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang 

ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan 

terdapat dua cara yakni:  

1. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu 

faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai 

faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik 

yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan 

faktor-faktor yang menjadi sebab -musebab kejahatan. Cara ini 

sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang 

sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal), yang memerlukan 

pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.  

2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat 

secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan 

kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan 

sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui 

penerangan-penerangan keagamaan. 

b.  Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak 

                                                           
32 Ibid.Soedjono Dirdjosisworo 
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hukum dalam rangka Law Enforcement, yakni suatu upaya 

memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat 

serta meningkatkan kemanpuan dan kemantapan aparatur penegak 

hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak 

hukum.  

Menurut prof Dr. A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empirik 

terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:33 

1. Pre-Emtif 

Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya awal 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara 

pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 

norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang.  

2. Preventif 

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 

pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk dilakukannya.  

menurut Baharuddin Lopa bahwa “upaya dalam menanggulangi 

kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi 

                                                           
33 A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 79-80 
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langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan 

(preventif).34 

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, meliputi : 

a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, 

yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 

b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 

hukum rakyat. 

d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 

untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. 

e) Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 

pelaksana penegak hukum. 

3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya 

penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah 

terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk 

menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya 

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah 

perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak 

                                                           
34 Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta. Kompas. 

hlm. 16-17 
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mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat 

sanksi yang ditanggungny asangat berat.35 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. 

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan 

masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 

menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum 

pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan 

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa 

”social welfare” dan “social defence”.36 

B.   Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

B.1 Pengertian Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaarfeit. 

Strafbaarfeit berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar 

telah diberikan bermacam-macam pengertian atau devinisi yang 

berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. 

Didalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit. Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni strafbaar 

dan feit. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari 

                                                           
35 Ibid. Baharudin Lopa. 
36 Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 77 
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strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 

Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, 

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 

perbuatan. 37  Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, delik 

berasal dari bahasa latin yakni delictum 38 . Menurut kamus Bahasa 

Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar 

undang-undang .39 

Dalam hukum pidana belanda selain memakai istilah strafbaatfeit 

kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari bahasa latin 

delictum. Dan secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui 

penggunaan strafbaarfeit. Dan oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang 

rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang 

lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsir-unsur 

strafbaarfeit meliputi: 

a. Suatu perbuatan 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman  

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan.40 

                                                           
37  Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta. PT Raja Grafindo 

Persada. hlm.69 
38 Sadatinus Putera Pratama, 2013, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana 

Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Beserta Upaya Penanggulangannya, Skripsi, Malang: 
Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 15 

39  Poerwadarminta. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta Timur. PT Balai 
Pustaka. Hal. 276 

40  Ibid. 



34 

 

Oleh karena KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah 

yang digunakan pun sama yaitu strafbaarfeit. Namun dalam 

menterjemahkan istilah strafbaarfeit kedalam bahasa Indonesia terdapat 

perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan 

Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit. Sedangkan Van Hamel merumuskan istilah 

strafbaar feit itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan.41 

Banyaknya pendapat para ahli diantara para sarjana hukum 

mengenai istilah strafbaarfeit memunculkan beberapa rumusan atau 

terjemahan yaitu : 

a. Perbuatan Pidana  

Pof Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaarfeit 

dengan istilah perbuatan pidana menurut pendapat beliau ialah 

“perbuatan pidana” menunjukkan makna adanya suatu kelakukan 

manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang 

pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.42 

b. Peristiwa pidana  

Prof wirjono projodikoro, S.H., pernah mengemukakan dalam 

perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” 

pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu 

                                                           
41  Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta.Rineka Cipta. hlm. 88 
42  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010. Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 46 
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dalam pasal 14 ayat (1) secara subtantif pengertian dari istilah 

“peristiwa pidana lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat 

ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.43 

c. Tindak Pidana  

Istilah ini pertama kali diperkenalkan cq Departemen 

Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak 

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 

tindak pidana. 44 

B.2 Unsur-unsur Tindak Pidana  

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan 

penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat dikatakan 

sangat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu 

batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana. 

Secara docktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua 

pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 

pandangan dualistis.45 Untuk mengetahui penjelasan dari dua pandangan 

tersebut tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dibawah ini akan 

diberikan uraian tentang batasan pengertian tindak pidana yang diberikan 

oleh kedua pandangan tersebut.  

                                                           
43 Ibid Hal 47. 
44 Ibid Hal 47. 
45  Sudarto, hukum pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975, 

hal 31-32 dalam Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan, 
UMM Pres, Malang, Hal, 131. 
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1) Pandangan Monistis 

pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 

dari perbuatan. Pandangan ini memberikan gambaran dan pemahaman, 

bahwa perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 

pidana atau kesalahan (criminal responsibility) sudah menjadi satu 

dalam pengertian tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh 

seorang sarjana yang penganut pandangan monistis, yakni: 

1. D. Simons 

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka 

menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 

maupun perbuatan negative (tidak berbuat) 

2) Diancam dengan pidana  

3) Melawan hukum  

4) Dilakukan dengan kesalahan  
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5) Oleh morang yang mampu bertanggung jawab.46  

Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa 

keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan 

pidana. Simons tidak memisahkan antara criminal act dengan 

criminal responsibility. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila 

ada seseorang melakukan pembunuhan contoh dalam pasal 338 

KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan tersebut 

ternyata orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya oleh 

karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah 

terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa 

peristiwa tersebut tidak dapat disebut tindak pidana, sebab unsur 

tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang tidak yang 

tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena tidak ada tindakan 

pidana maka tidak ada pidana.47 

2.  J. Bauman  

Menurut J. Bauman perbuatan atau tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan deli, bersifat melawan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan.48 

2) Pandangan Dualistik  

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 

                                                           
46  P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya bhakti, 

Bandung, 1997, hal 185. 
47 Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 

Umm Pres, Malang, Hal 106 
48  Sudarto, Hukum Pidana. jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1975, hal 31-32 dalam Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam 
Perspektif pembaharuan, Umm Press, Malang, Hal, 106. 
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syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 

dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung 

jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian 

tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik criminal act maupun 

criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana 

hanya mencakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi 

menjadi unsure tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk 

adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, 

tetapi disyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban 

pidana. 

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 

dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak 

pidana, dibawah ii dikemukakan batasan tindak pidana tetapi 

dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban. 

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan 

dualistis mendefinisikan apa yang dimaksud perbuatan atau tindak 

pidana, dibawah ini dikemukakan batasan tentang tindak pidana yang 

diberikan oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis. 

1)  Pompe 

Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah 

feit (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. 

Menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan 
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kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.49 

2)  Moeljatno  

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam 

dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka 

untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur :  

a)  Adanya perbuatan manusia  

b)  Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 

merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) 

KUHP) 

c)  Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan 

fungsinya yang negatif).50 

Dari definisi atau pengertian tindak pidana yang diberikan 

moeljatno diatas tersimpul, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak 

tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Namun 

demikian Mulyatno menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup 

hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan 

apakah orang-orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung 

jawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah 

orang orang yang melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau 

tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana 

hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu dan bagaimana 

hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orange itu. Apabila 

                                                           
49 Ibid. 
50 Ibid 
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perbuatan yang terjadi dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti 

dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang tersebut dapat 

dijatuhi pidana, demikian pula sebaliknya. 

Setelah mengetahui berbagai definisi mengenai tindak pidana maka 

didalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu 

unsur obyektif dan subyektif yaitu:51 

1. Unsur obyektif adalah unsure yang terdapat diluar pelaku (dader) yang 

dapat berupa 

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 

berbuat 

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil 

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam 

oleh undang-undang. 

2.  Unsur yang kedua merupakan unsur subektif. Unsure subyektif yaitu 

unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:  

a. Hal yang dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap 

perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)  

b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan 

bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan 

mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan 

bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga 

syarat yaitu: 
                                                           

51 P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, Delik-delik Khusus kejahatan yang 
ditujukan Terdapat Hak Milik, Tarsito, Bandung, Hal. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana 
Materiil, Umm Press, Malang, Hal 4. 
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1) Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia 

dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga 

mengerti akan akibat perbuatannya itu. 

2) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia 

dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 

lakukan. 

3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang 

oleh undang-undang. 

B.3  Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian 

yakni :  

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan 

pelanggaran 

1) Kejahatan adalah suatu konsep yuridis bearti tingkah laku manusia 

yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 

2)  Pelanggaran  

Jenis tindak pidana ini disebut westdelicht yaitu 

perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai 

suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai 

suatu delik.52  

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil 

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya 

                                                           
52   Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif 

pembaharuan. Op.cit, Hal, 118 
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dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain 

dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana 

yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya 

perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa 

mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan 

sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian 

sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan 

sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya. 

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 

dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang 

baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila 

akibat yang dilarang itu telah terjadi.53 

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, 

delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa. 

1) Delik comissionis 

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan 

pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.54 

2) Delik omissionis  

Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak 

                                                           
53 Ibid hal 119 
54 Ibid hal 120 
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menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 522 KUHP.55 

3) Delik comisionis per omissionis comissa 

Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa 

pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara 

tidak berbuat.56 

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan 

tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa) 

1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat 

unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam 

pasal 338 KUHP. 

2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang 

memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 

359 KUHP. 

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan 

delik berganda 

1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali 

perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany 

dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, 

pembunuhan. 

2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi 

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat 

                                                           
55 Ibid hal 121 
56 Ibid  
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dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 

KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.57 

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang 

berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus. 

1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang 

mempunyai cirri, bahwa keadaa/perbuatan yang terlarang itu terjadi 

terus. 

2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana 

yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak 

berlangsung terus. 

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak 

pidana bukan aduan. 

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya 

hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena 

atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu : 

a. Tindak pidana aduan absolute 

Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang 

mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk 

penuntutannya. 

b. Tindak pidana aduan relative  

Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis 

                                                           
57 Ibid  



45 

 

tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan 

relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) 

yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian 

menjadi tindak pidana aduan. 

2) Tindak pidana  bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak 

mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.58 

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk 

pokok ) dan tindak pidana yang dikualifikasi. 

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana 

yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat 

memberatkan. 

2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk 

pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga 

ancaman pidananya menjadi lebih berat.59 

4.  Subyek Tindak Pidana  

a. Manusia Sebagai Subyek Tindak Pidana  

Setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai istilah ataupun 

pengertian mengenai tindak pidana maka selanjutnya yang akan 

dibahas mengenai subyek tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan 

siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Apabila pengertian 

dan unsur-unsur tindak pidana, maka telah terlihat bahwa unsur yang 

pertama dari tindak pidana ialah perbuatan manusia. Dengan demikian, 

                                                           
58 Ibid Hal. 123 
59 Ibid  
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maka pada dasarnya dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia 

(natuurlijke person).60  Dapat dikatakan bahwa yang dapat menjadi 

pelaku tindak pidana adalah manusia dapat disimpulkan dari hal-hal 

seperti berikut61 : 

1) Rumusan delik pada undang-undang (pidana) lazim dimulai dengan 

kata-kata “barang siapa” sebagai contoh dapat dilihat dalam 

beberapa rumusan delict dalam KUHP seperti beriku: 

a) Pasal 338 KUHP misalnya merumuskan : “barang siapa 

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana paling lama 15 tahun.” 

b) Pasal 359 KUHP merumuskan : “barang siapa karena 

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

kurungan paling lama satu tahun.” 

Kata “barang siapa” dalam rumusan delik diatas, tidak dapat 

diartikan lain dari pada “orang” atau “manusia”. Dengan demikian, 

kata “barang siapa” dalam rumusan pasal-pasal diatas maknanya 

menunjuk pada pengertian “orang” atau manusia” 

2) Apabila melihat sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku 

tindak pidana (manusia) sesuai dengan pasal 10 KUHP yaitu: 

a) Pidana pokok : 

                                                           
60  Sudarto, Hukum Pidana jilit I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1975, hal 48 dalam Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam 
Perspektif Pembaharuan Umm Press, Malang, Hal. 131 

61 Ibid  
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1. Pidana mati  

2. Pidana penjara 

3. Kurungan  

4. Denda  

5. Pidana tutpan 

b) Pidana tambahan : 

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu. 

3) Syarat adanya kesalahan  

Syarat adanya kesalahan pada diri pelaku untuk dapat 

dijatuhkan pidana menunjukkan, bahwa yang dapat 

dipertanggungjawabkan  hukum pidana itu adalah manusia. Sebab 

kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan, 

merupakan sikap batin dari diri manusia.62 

b. Korporasi atau Badan Hukum Sebagai Subyek Tindak Pidana  

Adanya perbedaan pandangan akan adanya korporasi atau badan 

hukum menjadi subyek tindak pidana, dimana ada pihak yang 

menentang korporasi atau badan hukum menjadi subyek hukum tindak 

pidana dan ada yang setuju sebagai subyek tindak pidana. Korporasi 

atau badan hukum dapat melakukan tindakan hukum seperti melakukan 

perjanjian dengan pihak lain, melakukan transaksi jual beli dengan 

pihak tertentu dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang 

                                                           
62   Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif 

Pembaharuan, Op.cit. Hal 132. 
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menggerakkan korporasi adalah pengurus (manusia). Bila 

menggunakan asas identifikasi, suatu asas dalam konsep hukum pidana 

inggris. Menurut asas ini, perbuatan pengurus atau pegawai korporasi 

disamakan dengan perbuatan korporasi itu sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan atau pegawai 

korporsi bukanlah semata atas tindakan atau kewenangan dari badan 

hukum yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kesalahan pengurus baik disengaja ataupun karena kelalaian dapat 

dianggap juga sebagai kesalahan korporasi. 63 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian 

C.1 Pengertian Perjudian 

Secara sosiologis, pengertian perjudian tergantung dari pandangan 

masing-masing kelompok masyarakat yang satu mempunyai pandangan 

yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Pengertian judi 

sendiri sebenarnya merupakan pengertian yang selalu berkembang dan 

berubah. Apa yang suatu ketika dipandang sebagai perbuatan judi, pada 

waktu dan tempat yang lain mungkin dipandang sebagai bukan perbuatan 

judi.Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh 

keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang 

hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. 

                                                           
63  Mardjono Resodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya 

Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan Di indonesi, Pidato dies Natalie ke -47 Perguruan Tinggi 
Ilmu Kepolisian, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 17 Juni 1993, hal 4 dalam 
Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Umm Press, 
Malang, Hal. 138. 
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Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjudian adalah 

Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah 

mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan 

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau 

harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.64 

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan 

satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya 

risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti 

hasilnya.65 

Menurut Kitab Undang-udang Pidana (KUHP), yang dimaksud 

perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya 

kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, 

juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk 

segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainana 

lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.66 

Berdasarkan beberapa pengertian perjudian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perjudian merupakan suatu permainan di mana pada 

umumnya kemungkinan menang atau mendapat keuntungan tergantung 

pada nasib atau peruntungan belaka, apabila bernasib baik akan 

                                                           
64 Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 

419 
65 Ibid. Kartini Kartono. hlm. 58 
66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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memperoleh keuntungan atau kemenangan dan apabila bernasib buruk 

akan memperoleh kekalahan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang 

penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1) yang rumusannya “pemberian izin 

penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik 

perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, 

maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” 

Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perjudian adalah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Pasal 303 dan 303 bis Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 

1. Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 303 

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau 

denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum 

barangsiapa dengan tidak berhak: 

a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan 

atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut 

campur dalam perusahaan main judi. 

b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main 

judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam 

perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada 

perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai 

kesempatan itu. 
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c. Turut main judi sebagai pencahariaan. 

2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, 

dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 

3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang 

mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya 

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan 

kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah 

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, 

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 

bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. 

Dalam rumusan kejahatan Pasal 303 tersebut di atas, ada lima macam 

kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam ayat (1): 

1. Hururf a ada dua macam kejahatan. 

2. Hururf b ada dua macam kejahatan, dan 

3. Huruf c ada satu macam kejahatan. Sedangkan ayat (2) memuat 

tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang 

pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). 

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut dalam Pasal 

303 KUHP di atas mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin 

inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima 

macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur 

tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak 
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memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat 

melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan 

agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap malakukan pengawasan 

dan pengaturan tentang perjudian. 

Berdasarkan rumusan kejahatan yang ada di dalam pasal 303 

KUHPidana dan Pasal 303 bis KUHPidana di atas, maka kita dapat 

menyimpulkan terdapat lima macam kejahatan dalam hal perjudian, yaitu: 

1) Kejahatan Pertama 

Kejahatan bentuk pertama ini dimuat dalam huruf a yaitu: 

menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi 

kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam 

perusahaan main judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Unsur obyektif meliputi: 

a) Barangsiapa 

b) Tanpa izin 

c) Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan 

d) Kepada objek untuk bermain judi 

e) Dijadikan sebagai mata pencaharian. 

b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja. 

Agar hakim dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi 

kesengajaan tersebut, hakim harus membuktikan tentang: 
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a) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan 

kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan 

bermain judi itu sebagai suatu usaha 

b) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk bermain judi 

c) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ditawarkan atau 

kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi. 

Dalam kejahatan yang pertama ini, pembuat tidak 

melakukan bermain judi, serta tidak ada larangan berjudi. Tetapi 

perbuatan yang dilarang adalah menawarkan kesempatan 

bermain judi dan memberikan kesempatan bermain judi. 

Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si 

pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk 

mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi 

dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan itu 

dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin 

terlebih dahulu dari instant atau pejabat pemerintahan yang 

berwenang. 

2) Kejahatan kedua 

Kejahatan kedua yang memuat dalam huruf a, adalah 

melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam 

suatu kegiatan usaha permainan judi. Adapun unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Unsur objektif, meliputi: 

a) Barangsiapa 

b) Tanpa izin 

c) Turut serta 

d) Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi 

b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 

Agar terdakwa memenuhi unsure dengan sengaja diatas, 

baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan 

tentang: 

a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 

b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 

c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan oleh 

orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah 

dilakukannya sebagai suatu usaha dan tanpa hak. 

Dalam kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut 

serta. Maksudnya, pembuat ikut terlibat dalam usaha perjudian 

yang disebutkan pada bentuk pertama. 

3)  Kejahatan ketiga 

Kejahatan bentuk ketiga adalah melarang orang yang tanpa 

izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi. Adapun unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Unsur objektif, meliputi: 

a) Barangsiapa 

b) Tanpa izin 

c) Menawarkan atau memberikan kesempatan 

d) Kepada khalayak umum 

e) Untuk bermain judi 

b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja 

Agar terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja ini, maka 

penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan: 

a) Tentang adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau 

memberikan kesempatan untuk bermain judi 

b) Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang 

adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau 

kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada 

khalayak ramai. 

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini hampir sama dengan 

kejahatan perjudian bentuk pertama, yakni pada perbuatan 

menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan 

kesempatan. Sedangkan perbedaannya meliputi: 

a) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan 

dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan 

kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau 

beberapa orang tertentu. Tetapi bentuk ketiga, disebutkan 
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ditujukan pada khayalank umum. Oleh Karen itu bentuk 

ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya 

ditujukan pada satu orang tertentu. 

b) Pada bentuk pertama secara tegas sisebutkan bahwa kedua 

perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. 

Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur 

dijadikan sebagai mata pencaharian. Unsur kesengajaan pada 

bentuk ketiga ini maksudnya pembuat menghendakiuntuk 

mewujudkan kedua perbuatan itu, dan sadar bahwa 

perbuatan dilakukan di depan khalayak umum adalah 

bermain judi. Akan tetapi unsur kesengajaan ini tidak perlu 

ditujukan pada unsur tanpa izin. 

4)  Kejahatan keempat 

Kejahatan perjudian bentuk keempat adalah larangan 

dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan perjudian 

tanpa izin. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

a. Unsur objektif, meliputi: 

a) Barangsiapa 

b) Tanpa izin 

c) Turut serta melakukan sesuatu 

d) Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan 

atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada 

khalayak umum. 
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b. Unsur ubjektif yaitu dengan sengaja 

Untuk menyatakan terdakwa yang melakukan tindak pidana 

dan memenuhi unsur kesengajaan seperti yang dimaksud pada 

pasal ini, maka baik hakim maupun penuntut umum harus dapat 

membuktikan tentang: 

a) Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta 

b) Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu 

c) Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia telah turut serta 

dalam perbuatan orang lain, yakni tanpa hak menawarkan 

atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk 

bermain judi. 

Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan 

kejahatan bentuk kedua. Perbedaanya hanyalah pada bentuk kedua, 

perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang 

dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga 

ditujukan pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat 

ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha 

perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga 

kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan 

pada kegiatan usaha bukan sebagai mata pencaharian. 

5) Kejahatan kelima 

Kejahatan bentuk kelima ini adalah melarang orang yang 

melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin 
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yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Adapun 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

a) Barangsiapa 

b) Tanpa izin 

c) Turut serta 

d) Dalam permainan judi 

e) Sebagai mata pencaharian 

Pengertian perbuatan turut serta sama dengan kejahatan 

bentuk kedua, yakni pembuat ikut terlibat dalam permainan judi 

bersama orang lain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang 

melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut 

bermain judi. Pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah 

dijadikannya sebagai mata pencaharian. Yang artinya dari 

permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk 

keperluan hidupnya. Jadi tidak di pidana apabila bermain judi hanya 

sebagai hiburan belaka. 

2. Kejahatan perjudian kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dihukum : 

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang 

diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 

2. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan 

atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali 
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kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk 

mengadakan judi itu. 

2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, 

sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah 

lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan 

hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. 

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran 

dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 diubah menjadi kejahatan 

dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Mengenai kejahatan 

perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) 

penanggulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. 

Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk, yaitu: 

a. Bentuk pertama 

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Perbuatannya : bermain judi. 

b) Dengan mengunakan kesempatan yang diadakan dengan 

melanggar Pasal 303. 

Kejahatan Pasal 303 bis KUHP ini tidak berdiri sendiri, 

melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303 

KUHP. Tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303 KUHP (perbuatan 

menawarkan dan memberikan kesempatan), kejahatan Pasal 
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303 bis (KUHP) ini tidak mungkin terjadi. Dengan telah 

dilakukannya perbuatan menawarkan kesempatan dan 

memberikan kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja, 

maka terbukalah kesempatan untuk bermain judi. Oleh sebab 

itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk 

bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis 

(KUHP) yang pertama ini. 

b. Bentuk kedua 

Pada bentuk kedua ini terdapat unsur-unsur: 

a) Perbuatannya : ikut serta bermain judi. 

b) Tempatnya : 1) Di jalan umum 

 2) Di pinggiran jalan umum 

 3) Di tempat yang banyak dikunjungi umum 

c.  Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan 

antara Pasal 303 Kitab Undang-Undanng Hukum Pidana 

(KUHP) dengan Pasal 303 bis KUHP yaitu Pasal 303 KUHP 

mengatur tentang orang sebagai perusahaan membuka 

perjudian atau yang biasa disebut dengan bandar dan orang 

yang turut serta dalam perusahaan judi, serta orang yang 

menjadikan permainan judi sebagai pencaharian, sedangkan 

dalam Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang orang yang 
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mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan 

dengan melanggar Pasal 303 KUHP. 

C.2  Jenis-Jenis Perjudian 

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), 

disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian yaitu: 

1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari Roulette, Black Jack, 

Baccarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, 

Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Sie Kie, Big Six Wheel, Chuk a 

Cluk, Lempar Paser/bulu ayam pada sasarn atau papan yang berputar 

(Paseran), Pachinko, poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kius 

2) Perjudian di tempat-tempat keramaia, antara lain terdiri dari perjudian 

Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak 

bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (Coin), kim, Pancingan, 

Menembak sasasaran tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu 

kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu 

anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek. 

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan kebiasaan yaitu Adu 

ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacuan kuda, Karaban sapi, Adu domba 

dan kambing, Adu burung merpati. 

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah. 

Kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanaan beroperasi dan 

diketahui oleh umum. Judi legal antara lain sebagai berikut: 
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1) Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan 

kalenteng Bandung. 

2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (telah ditutup oktober 1978 

oleh pemerintah DKI) 

3) Undian harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial 

Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Sedang di Surabaya ada undian 

Sampul Rejeki, Sampul Brobudur (di solo), Sampul Danau Toba (di 

Medan), Sampul Sumber Harapan (di Jakarta). Semuanya 

berhadiahkan 80 juta rupiah.67 

D.  Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa 

D.1 Pengertian Pemilihan Kepala Desa 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala 

Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah 

yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan 

yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan 

mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh 

sebelum era Pilkada Langsung. akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades 

dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah. hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, 

efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan. Keberadaan kepala desa 

sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam 

rangka membangunan desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat 

                                                           
67 Kartini kartono. 2014. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. Rajawali jilid I. hlm. 63 
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penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di desa.  

Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh 

perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala 

Dusun. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan 

kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung 

jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan 

urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban. kepala desa juga mengemban tugas membangun mental 

masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan 

semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan 

kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa itu, maka dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung 

jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. 

kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan 

baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari 

atas sampai bawah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 

pasal 46 dan 53 tentang  desa menyatakan bahwa kepala desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarrat yang 

dilakukak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  

Pemilihan kepala desa (pilkades) dianggap sebagai arena 

demokrasi, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi

masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsipone man onevote 
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(satu orang satu suara). Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim 

yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas 

pergantian pemimpin desa. Masa jabatan kepala desa adalah (enam) tahun, 

dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak 

bertanggung jawab kepada camat namun hanya dikoordinasikan saja oleh 

camat.68 

D.2 Pengertian Kepala Desa 

Menurut Unang Sunardjo kepala desa adalah penyelenggara dan 

penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangsunan, 

kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan 

ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban 

tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk 

menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang 

dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.69 

Menurut Ramlan Subakti kepala desa adalah penguasa tunggal 

dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan 

urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan 

urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan 

tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti 

keinginannya sendiri.70 

                                                           
68  Inugraha Al Aziz,Hukum Otonomi Daerah Efektifitas Pemilihan Kepala Desa 

Serentak ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. Dalam. https://www.academia.edu diakses 
pada tanggal 17 oktober. 2016. Pukul 18:52 WIB. 

69 unang Sunardjo. 2004. Pemerintahan DesaError! Reference source not found. dan 
Kelurahan. Bandung. Tarsito hlm. 197 

70 Ramlan subakti. 2005. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Kencana Prenada. hlm. 81 
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Menurut Taliziduhu Ndraha kepala desa merupakan seorang 

Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala 

tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing 

dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan 

organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di 

desa.71 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah 

orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, 

menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan 

sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa 

yang dipimpinnya. 

D. 3 Pengertian Desa 

Menurut P.H. Collin desa secara etimologi berasa dari bahasa 

Sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. 

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a group of 

houses and shops in a country area, smaller than a town”.72 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

                                                           
71  Taliziduhu Ndraha. 2001. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta : Bina 

Aksara. hlm. 92 
72 Ibid. unang Sunardjo hlm. 257 
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.73 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.74 

Menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah : Suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk 

di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan 

rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.75 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian 

dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya 

sendiri. 

                                                           
73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
74  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
75 H.A.M. Wijaya. 2008. Otonomi Desa. Jakarta : PT. Grafindo Persada. hlm. 9 


