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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang

kejahatan. Istilah kriminolgi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang 

ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata crimen yang berarti 

kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pegentahuan, maka kriminologi 

dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.
6
 Sedangkan menurut

W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi

sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan 

seluas-luasnya.
7
 Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai

keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai 

gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses 

perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
8

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksud untuk menepis 

anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, 

baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda 

sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih 

superior dibandingkan dengan kriminologi sebagaimana diketahui objek (ilmu) 

6
 Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 09 

7
 Loc.Cit. 

8
 Ibid. Hlm 11 
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hukum pidana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang 

berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan 

mengunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya.
9
 Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana 

masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan  baik. 

Berdasarkan perumusan mengenai kriminologi oleh W.A Bonger dan 

Sutherland diatas, menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut sesuai untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat penulis. 

Hal ini dikarenakan fokus kajian yang diangkat penulis terdiri atas perjudian togel 

berbasis online dan offline. Pendapat Bonger sesuai dengan permasalahan togel 

berbasis online mengingat bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai salah 

satu cybercrime yang terintergrasi dan memberikan dampak yang jauh lebih 

signifikan dibanding togel offline. Dalam hal ini penulis hendak mengkaji gejala 

kejahatan togel berbasis online untuk menemukan solusi terhadap pemberantasan 

jenis kejahatan yang sulit untuk diminimalisir. Kemudian penulis berpedoman 

kepada pendapat Sutherland untuk melakukan pengkajian terhadap perjudian 

berbasis offline dikarenakan togel offline merupakan jenis kejahatan yang 

berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. 

2. Teori-Teori Kriminologi 

a. Spritualisme 

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan 

mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda 

                                                           
9
 Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 56 
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dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada 

perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang 

datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang 

sebagai orang yang terkena bujukan setan.
10

 Landasan pemikiran yang 

paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap 

sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.  

b. Naturalisme 

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan 

ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih 

rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan 

lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran: 

1) Aliran Klasik 

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk 

yang memiliki kehendak bebas (free will). Dimana dalam bertingkah 

laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan 

berdasarkan keinginan (bedonime).
11

 

2) Aliran Positifisme  

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Determinisme Biologis 

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mandasari pemikiran bahwa 

perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis 

yang ada dalam dirinya. 

                                                           
10

 Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 19 
11

 Ibid. Hlm 21 
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b) Determinisme Kultural 

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa 

perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu 

hidup.
12

 

3) Aliran Social Defence  

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah 

mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. 

Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap 

terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam 

masyarakat.
13

 

Berdasarkan penjabaran teori-teori diatas, penulis menggunakan beberapa 

teori untuk menunjang penelitian yang dikaji. Pertama, aliran klasik yang 

menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Penting untuk diketahui 

bahwa seseorang yang melakukan perjudian togel online maupun offline telah 

mempertimbangkan bahwa keinginannya merupakan suatu kejahatan. Namun 

dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas, kejahatan tersebut tetap dilakukan 

dan akibat negatif yang diketahuinya akan timbul diabaikan. Kedua, aliran 

determinisme kultural yang menegaskan bahwa perilaku sosial, budaya dan 

lingkungan menentukan kepribadian dan watak seseorang. Perjudian togel 

bersumber dari aspek-aspek tersebut, dimana pelaku terdorong untuk melakukan 

kejahatan yang dengan tegas telah diatur oleh undang-undang.   

                                                           
12

  Ibid. Hlm 23 
13

 A.S. Alam. 2002. Pengatar Kriminologi. Makasar. Hlm 27 
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Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pegetahuan 

yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. bonger, kriminologi 

mempunyai bagian-bagian yaitu:  

a) Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi 

si penjahat. 

b) Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat dalam arti luas. 

c) Psikologis Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau 

dari sudut ilmu jiwa.
14

 

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini cukup luas, tapi satu hal yang perlu 

diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan manusia, yang dalam 

interaksinya dan proses sosial, manusia didalam masyarakat memiliki 

kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan 

terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri. Di antara penyimpangan- 

penyimpangan yang mengarah pada tingkah laku dan perbuatan jahat. 

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kriminologi yaitu:  

1) W. A. bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. 

2) Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk mengambarkan 

ilmu tentang kejatahan dengan cara menanggulanginya atau sebab 

musabab kejahatan. 

                                                           
14

 Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remadja Karya. Hlm 7 
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3) J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menetukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 

terjadinya kejahatan.
15

 

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa anggapan 

bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatan disamping untuk 

dapat meneliti latar belakang adanya kelakuan jahat. Secara sederhana 

kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan 

uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya 

sebuah kejahatan yakni: 

a) Teori Anomi 

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan 

tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomi 

Durkheim yang menyatakan bahwa pernyimpangan tingkah laku yang  

disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian 

pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan 

kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat 

pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke 

dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
16

 

b) Teori Asosiasi Differensial 

Teori ini dikemukankan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa 

tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan prilaku kriminal 

                                                           
15

 Ibid. Hlm 10  
16

 Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Erasco. Hlm 23 
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tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa 

perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan. 

c) Pendekatan Psikologis  

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang 

dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang 

yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan 

antara keinginan tersebut yang menyebakan seseorang tidak bisa 

mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka 

akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.
17

 

d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment  

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan 

bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang 

kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang 

tidak menghargai masyarakat.  Travis Hirchi juga menjelaskan didalam 

teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu:
18

 

1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat 

mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan. 

2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang 

menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan. 

3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk 

pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang 

wirausaha. 

                                                           
17

 Sudarto. 1981. Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan. Bogor. Poltea. 

Hlm 154 
18

 Ibid Hlm 36 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

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 straf,baar dan feit. Dari istilah yang 

dikemukakan sebagai terjemahan dari 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.
19

 Biasanya tindak pidana 

disinonimkan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yakni delictum
20

. 

Menurut kamus Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat di 

hukum karena melanggar undang-undang .
21

 

Dalam kamus hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar 

hukum
22

. 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. Prof. Simon mendefinisikan strafbaarfeit dengan suati tindakan 

                                                           
19

  Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.69 
20

 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 
21

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

276 
22

  Andi Hamzah, 1986. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 144. 
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melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya
23

. 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 unsur-unsur strafbaarfeit meliputi: 

a. Suatu perbuatan 

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman  

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung 

jawabkan.
24

. 

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.
25

 

Banyaknya pendapat para ahli diantara para sarjana hukum mengenai 

istilah strafbaarfeit memunculkan beberapa rumusan atau terjemahan yaitu : 

 

 

                                                           
23

  Leiden Marpaung, 1991. Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Grafika, Jakarta, Hal.4 
24

  Ibid. 
25

  Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta.Rineka Cipta. hlm. 88 
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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.
26

 

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 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.
27

 

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. 
28

 Istilah ini sering digunakan seperti 

tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan tindak pidana 

pornografi. 

                                                           
26

  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010. Jakarta, Rajawali Pers. Hlm. 46 
27

 Ibid Hal 47. 
28

  Ibid Hal 47. 
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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.
29

 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.  

1) Pandangan Monistis 

pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat suatu 

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari 

perbuatan.
30

 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: 

 

                                                           
29

  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. 
30

  Ibid 
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1)  D. Simons 

Menurut Simons,
31

 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  

5) Oleh morang yang mampu bertanggung jawab 

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.
32

 

 

                                                           
31

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

1997, hal 185. 
32

  Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Umm 

Pres, Malang, Hal 106 
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2) J. Bauman  

Menurut J. Bauman
33

, perbuatan atau tindak pidana adalah 

perbuatan yang memenuhi rumusan deli, bersifat melawan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan. 

3) Wiryono Prodjodikoro 

Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. 

2) Pandangan Dualistik  

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 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. 

                                                           
33

   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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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.
34

 

Menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan 

kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. 

3)  Moeljatno  

Menurut Moeljatno,
35

 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) 

 

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 
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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 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 :
36

 

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 

 

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. 
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3) Seseorang itu harus sadar perbuatan maa yang tidak dilarang oleh 

undang-undang. 

 

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 ialah tiap kelakuan yang merugikan yang (merusak) dan 

asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar 

dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak 

mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut 

dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa 

(penderitaan)terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).
37

 

Pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsep 

yuridis bearti tingkah laku manusia yang dapat dihukum 

berdasarkan hukum pidana.
38

 

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. 
39

  

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil 
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1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya 

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.
40

 

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.
41

 

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.
42

 

 

 

                                                           
40

 Ibid  
41

 Ibid hal 119 
42

 Ibid hal 120 



31 
 

2) Delik omissionis  

Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya 

tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 522 KUHP.
43

 

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.
44

 

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 
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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 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 

KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.
45

 

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 : 
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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 

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.
46

 

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.
47
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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, maka tpada dasarnya dapat melakukan tindak pidana itu 

adalah manusia (natuurlijke person).
48

 Dapat dikatakan bahwa yang 

dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia dapat disimpulkan 

dari hal-hal seperti berikut
49

 : 

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” 
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2) Apabila melihat sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku 

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

a) Pidana pokok : 

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.
50

 

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 menggerakkan korporasi adalah pengurus (manusia). Bila 
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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. 
51

 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Carok 

1. Pengertian Carok 

Carok merupakan bagian dari tindak kekerasan. Carok berasal dari 

bahasa Madura yang diistilahkan sebagai suatu bentuk perkelahian antara 

dua orang atau lebih dengan menggunakan senjata tajam atau benda 

tumpul yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Bila tidak menggunakan 

senjata tajam atau tidak menggunakan senjata sama sekali, hal itu 

diistilahkan dengan “tokar”. Carok ada dilakukan secara individual, yakni 

satu lawan satu, dan ada pula yang dilakukan secara massal, yakni 

dilakukan antara dua orang atau lebih.
52

 Senjata tajam yang digunakan 

dalam carok ini berupa celurit, di Madura terdapat sekitar sepuluh sampai 

                                                           
51

 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. 
52

 Junaidi,Adat Istiadat Madura, diakses di http://1001-madura.com. pada tanggal 20 Mei 2016 



37 
 

lima belas jenis Celurit yang bisa digunakan untuk Carok. Jenis Celurit 

yang paling populeradalah Are’ takabuwan, dang-osok, tekos bu-ambu, 

(bentuknya seperti seekor tikus sdang diam) Lancor, (sejenis celurit yang 

memiliki variasi lengkungan yang terdapat di antara tempat pegangan 

tangan dengan ujung senjata tajam) Bulu Ajem, mirip bulu ayam) 

Kembang Turi, Monteng, Sekken, Ladding Pengabisan, Calo (sejenis 

selurit tapi mempunyai lekukan di bagian tengah batang tubuh), Birang 

atau Biris (keduanya sejenis pisang), Koner, Larkang dan Tombak.53 

Berdasarkan pengertian teresebut di atas, maka carok yaitu suatu 

tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya berupa 

penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam yang pada umumnya 

celurit yang dilakukan oleh orang laki-laki (tidak pernah perempuan) 

terhadap laki-laki lain yeng dianggap telah melakukan pelecehan terhadap 

harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif 

yang mencakup kerabat atau keluarga, terutama berkaitan dengan masalah 

kehormatan istri sehingga membuat malo.
54

 

Untuk menghapus rasa malo itu umumnya mereka tidak akan 

pernah puas dengan hanya atokar, akeked dengan tangan kosong, tetapi 

lalu menuntut dengan dilakukannya carok. Oleh orang Madura tempo 

dulu carok didefinisikan sebagai „atokar ngangguy senjhata rajhem’ jadi 

merupakan suatu bentuk perkelahian yang menggunakan senjata tajam 
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dengan tujuan untuk saling menumpahkan darah. Perkelahian  dengan 

menggunakan senjata tajam atau acarok (bercarok) dapat berakhir dengan 

terbunuhnya seseorang. Akan tetapi tidaklah tepat untuk mengatakan 

bahwa carok merupakan pembunuhan. Terbunuhnya lawan dalam suatu 

carok bukan tujuan utama penghapusan rasa malo , sebab adakalanya rasa 

malo itu dapat hilang apabila darah teralirkan tanpa tercabutnya nyawa 

seseorang. 

Tindakan atau upaya pembunuhan untuk menebus perasaan malo 

ini, selain mendapat dorongan, juga selalu mendapat dukungan dan 

persetujuan sosial. Selain itu, carok merupakan media kultural bagi 

pelaku yang berhasil mengalahkan musuhnya untuk memperoleh predikat 

oreng jago, atau jika pelaku carok telah berpengalaman membunuh, maka 

predikat sebagai oreng jago menjadi semakin tegas, sehingga 

keberhasilan dalam carok selalu mendatangkan perasaan puas, lega, dang 

bahkan bangga bagi pelaku.
55

 Carok dapat dibalas jika kerabat orangn 

yang dilukai atau dibunuh tidak terima dengan kekalahan (putusan) itu. 

Ketidakrelaan ini pada akhirnya dapat manimbulkan carok berantai antar 

keluarga yang terlibat.
56

 

2. Carok Sebagai Bagian Budaya Orang Madura  

Pulau Madura atau lebih diklenal dengan pulau garam Letaknya 

yang berada di sebelah utara Pulau Jawa, mempunyai masyarakat dengan 

budayanya yang khas, dalam arti, mempunyai corak, karakter dan sifat 
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yang berbeda dengan masyarakat jawa. Masyarakatnya yang santun, 

membuat masyarakat Madura disegani, dihormati bahkan “ditakuti” oleh 

masyarakat yang lain. Kebaikan yang diperoleh oleh masyarakat atau 

orang Madura akan dibalas dengan serupa atau lebih baik. Namun, jika dia 

disakiti atau diinjak harga dirinya, tidak menutup kemungkinan dia akan 

membalas dengan yang lebih kejam. Ada sebuah adagium masyarakat 

Madura, yang sampai sekarang sudah mendarah daging, “ango’an poteya 

tolang etembang poteya mata”. 

Banyak orang yang mengatakan bahwa masyarakat Madura itu 

unik, estetis dan agamis. Bahkan, ada yang mengenal masyarakat “pulau 

garam” ini adalah masyarakat santri, nan sopan tutur katanya dan 

kepribadiannya. Kita mungkin mengenal Carok sebagai budaya orang 

Madura. Carok merupakan budaya Madura masa silam yang menjunjung 

tinggi harga diri keluarga jika kehormatannya diganggu, maka carok 

adalah penyelesaian yang terhormat. Carok dan celurit laksana dua sisi 

mata uang. Hal ini muncul di kalangan orang-orang Madura sejak zaman 

penjajahan Belanda abad 18 M. Carok merupakan simbol kesatria dalam 

memperjuangkan harga diri (kehormatan). 

Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole dan Panembahan Semolo di 

Madura, tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu 

adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau 

keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera. 

Bahkan pada masa pemerintahan Penembahan Semolo, putra dari Bindara 
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Saud putra Sunan Kudus di abad ke-17 M tidak ada istilah carok. 

Munculnya budaya carok di pulau Madura bermula pada zaman 

penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 M. 

 Setelah Pak Sakerah tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, 

Jawa Timur, orang-orang  bawah mulai berani melakukan perlawanan 

pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Karena provokasi Belanda 

itulah, golongan blater yang seringkali melakukan carok pada masa itu 

Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata 

terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan 

sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya 

berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat 

hidupnya. Bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, 

dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Senjata 

yang digunakan selalu celurit. 

 Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat Madura demikian. 

Masyarakat Madura yang memiliki sikap halus, tahu sopan santun, berkata 

lembut, tidak suka bercerai, tidak suka bertengkar, tanpa menggunakan 

senjata celurit, dan sebagainya adalah dari kalangan masyarakat santri. 

Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan melawan 

penjajah Belanda. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan 

pulau Madura, budaya carok dan menggunakan celurit untuk menghabisi 
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lawannya masih tetap ada, baik itu di Bangkalan, Sampang, maupun 

Pamekasan.
57

 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Carok  

Carok yang merupakan bagian dari tindak kekerasan yang telah 

membudaya pada masyarakat Madura, ternyata tidak hanya dilakukan 

kaum laki-laki saja, melainkan juga dilakukan oleh kaum wanita dan kaum 

remaja. Pada umumnya kasus carok ini muncul sebagai akibat dari 

pelecehan harga diri. Bagi orang Madura bila harga dirinya dilecehkan, 

maka hal itu dianggap sama halnya dengan pelecehan terhadap kapasitas 

dirinya. Tindakan tidak menghargai dan tidak mengakui peran dan status 

sosial masyarakat tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan perasaan 

malu. Jika orang Madura dipermalukan, dia akan menghunus cluritnya dan 

seketika itu pula akan menuntut balas atau menunggu kesempatan lain 

untuk melakukannya. Bahkan ungkapan yang lebih tegas lagi adalah 

“tambana todus, mate” (obatnya malu adalah mati). Makna dari ungkapan 

tersebut adalah bahwa tindakan pembunuhan perlu dilakukan untuk 

membela atau mempertahankan harga diri dan kehormatan. Oleh karena 

itu, tindakan tersebut selain dibenarkan secara kultural, juga mendapatkan 

persetujuan sosial.     

Perasaan malu sebagai akibat dari perlakuan orang lain yang 

mengingkari atau tidak mengakui kapasitas dirinya, maka akan 

menimbulkan perlawanan sebagai upaya untuk memulihkan harga diri 
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yang dilecehkan tersebut. Tindakan perlawanan tersebut cenderung sangat 

keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan). Suatu ungkapan 

yang berbunyi: “ango’an poteya tolang etembang poteya mata” (lebih 

baik mati daripada harus menanggung perasaan malu), memberi suatu 

indikasi yang sangat kuat tentang kasus carok. Perasaan malu karena 

dilecehkan harga dirinya oleh orang lain, dapat teresklasikan ke dalam 

lingkup yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Hal ini bisa 

terjadi apabila pelecehan harga diri tersebut telah menyangkut pada harga 

diri keluarga dan masyarakat.  Secara garis besarnya, faktor-faktor 

penyebab terjadinya carok bagi orang Madura dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu kasus-kasus carok yang bermotifkan gangguan terhadap 

istri dan kasus-kasus carok yang bermotifkan selain gangguan terhadap 

istri. 
58

 

Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan, merupakan 

bentuk pelecehan harga diri paling menyakitkan bagi laki-laki Madura. 

Oleh karena itu, tiada cara lain untuk menebusnya kecuali membunuh 

orang yang mengganggu itu. Orang Madura memandang institusi 

perkawinan tidak hanya berfungsi sebagaimana dikenal oleh masyarakat 

dalam kebudayaan lain, tetapi juga berfungsi sebagai manifestasi 

kelakianlakian. Artinya, seorang laki-laki Madura baru akan menemukan 

dirinya sebagai seorang laki-laki apabila telah kawin dengan seorang 
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perempuan. Itu sebabnya, terlepas dari pandangan agama Islam yang 

membolehkan seorang laki-laki mengawini empat orang perempuan 

dengan syarat-syarat yang sangat ketat, tidak sedikit laki-laki Madura 

merasa tidak cukup hanya mempunyai istri lebih dari seorang untuk 

semakin menegaskan kewibawaannya. Bahkan bagi seorang laki-laki yang 

telah dikenal sebagai seorang jago, poligami merupakan tuntutan untuk 

semakin mempertegas predikat kejagoannya. Dalam konteks ini, mudah 

dipahami bahwa apabila tindakan mengganggu istri orang dianggap 

sebagai pelecehan harga diri laki-laki (suami) yang sangat menyakitkan 

dan menimbulkan perasaan malu yang tidak terobati, kecuali membunuh 

orang yang melakukan tindakan itu. Perasaan malu akibat terjadinya 

gangguan terhadap istri tidak hanya dirasakan oleh pihak suami saja, tetapi 

juga oleh kerabat dan lingkungan sosialnya.     

Berdasarkan pernyataan yang memang berlaku bagi orang Madura, 

bila terjadi permasalahan berupa gangguan terhadap istri, maka ada dua 

alternatif yang akan dilakukan oleh seorang suami. Pertama, alternatif ini 

sudah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi, yakni 

membunuh laki-laki yang telah menggangu tersebut. Kedua, membunuh 

kedua-duanya yakni laki-laki yang dianggap telah mengganggu sekaligus 

dengan istrinya.   

Alternatif pertama biasanya diambil jika suami menyadari bahwa 

tindakan laki-laki pengganggu istrinya hanya merupakan tindakan sepihak. 

Namun jika antara laki-laki itu dan istrinya sudah diyakini menjalin 
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hubungan cinta, maka alternatif kedua yang akan dipilihnya. Lebih-lebih 

jika suami mengetahui atau menyaksikan sendiri secara langsung adanya 

perselingkuhan antara keduanya.  
59

 

Berdasarkan kenyataan, bahwa bukan hanya gangguan terhadap 

kehormatan istri yang dapat mengusik harga diri orang Madura sehingga 

menimbulkan carok, tetapi setiap bentuk tindakan yang dapat 

menimbulkan perasaan malu selalu berakhir dengan carok. Di antara 

penyebab terjadinya carok bagi orang Madura di samping adanya 

gangguan terhadap istri, juga dipicu oleh persoalan sebagai berikut:  

1) Persaingan bisnis  

Persaingan bisnis juga merupakan salah satu penyebab terjadinya 

carok bagi orang Madura. Bila bisnisnya merasa disaingi oleh orang 

lain terutama persaingan tidak sehat, maka seseorang yang merasa 

disaingi tersebut menaruh rasa dendam kepada orang yang 

menyainginya.    

2) Mempertahankan martabat  

Martabat atau harga diri seseorang harus dihormati dan dijunjung 

tinggi agar tidak menimbulkan konflik. Bila harga diri seseorang 

dilecehkan, maka hal ini dapat menimbulkan konflik dengan orang 

yang dianggap melecehkan. Pada diri seseorang yang martabat atau 

harga dirinya dilecehkan itu terdapat perasaan malu. Perasaan malu ini 

kemudian memunculkan perasaan benci yang sangat kuat, sehingga 
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seseorang itu tidak menerima atas perlakukan orang lain yang bersifat 

sewenang-wenang.  Martabat atau harga diri sangat mahal bagi orang 

Madura, karena bila martabatnya dilecehkan oleh orang lain, maka 

alternatif yang ditempuh adalah tindak kekerasan berupa carok yang 

bisa menghilangkan nyawa seseorang.  
60

 

3) Perebutan harta warisan  

Faktor penyebab terjadinya carok yang terjadi pada kalangan 

masyarakat Madura juga dipicu oleh perebutan warisan antara saudara 

kandung dengan saudara kandung, antara keponakan dengan 

paman/bibi dan sebaliknya, dan antara saudara misan dengan saudara 

misan. Harta warisan yang merupakan peninggalan orang tua sangat 

rawan dan sering memicu terjadinya carok, bila pembagiannya tidak 

beres. Di antara sesama saudara, keponakan dengan paman/bibi, dan 

saudara misan dengan saudara misan saling menuntut bahwa harta 

warisan itu adalah haknya. Di antara mereka tidak ada yang mau 

mengalah dan sama-sama mengotot bahwa yang berhak terhadap harta 

warisan adalah dirinya dengan berbagai alasan yang dilontarkan. 

Adanya saling menuntut terhadap harta warisan, pada akhirnya 

menimbulkan suatu permusuhan yang berkepanjangan di antara 

sesama keluarga dan saudara. Puncak dari permusuhan ini pada 

akhirnya berakhir dengan carok antara sesama keluarga atau antara 

sesama saudara sendiri.   
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4) Pembalasan dendam  

Dendam merupakan suatu keinginan keras seseorang untuk membalas 

atas kejahatan yang telah diperbuat oleh orang lain. Perasaan dendam 

ini bersemi dalam hati seseorang yang mengendap begitu lama 

sebelum keinginannya tercapai. Perasaan dendam ini baru berakhir 

pada diri seseorang apabila keinginan untuk membalas kejahatan yang 

telah diperbuat oleh orang lain terlaksana dan tercapai dengan baik.  

Perasaan dendam ini muncul pada diri seseorang sebagai akibat dari 

adanya perlakukan tidak senonoh atau tindak kejahatan yang diperbuat 

oleh orang lain terhadap diri atau keluarganya yang dianggap 

mencoreng nama baik. Tercorengnya nama baik diri atau keluarganya 

sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain 

sama halnya dengan pelecehan terhadap harga diri seseorang atau 

keluarganya. Akibat adanya pelecehan ini, maka yang ada pada diri 

seseorang itu hanya perasaan malu yang sangat kuat, dan kemudian 

timbul perasaan dendam yang membara pada diri seseorang tersebut.       

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 

beberapa faktor penyebab terjadinya carok di Madura secara garis 

besarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni kasus carok 

yang bermotifkan gangguan terhadap istri dan kasus carok yang 

bermotifkan selain gangguan terhadap istri. Gangguan yang 

bermotifkan selain istri di antaranya mencakup persaingan bisnis, 

mempertahankan martabat, perebutan harta warisan, dan pembalasan 
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dendam.  Kasus carok, baik yang bermotifkan gangguan terhadap istri 

maupun yang bermotifkan selain gangguan terhadap istri, pada 

hakikatnya dipandang memiliki kedudukan yang sama oleh orang 

Madura. Artinya, kasus-kasus tersebut sama-sama mendatangkan aib 

yang sangat memalukan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

anggota keluarga yang lain. Dengan demikian, alternatif yang 

ditempuh untuk menghilangkan rasa malu tersebut adalah tindak 

kekerasan dalam bentuk carok, baik yang dilakukan secara perorangan 

maupun secara kolektif.
61

 

4. Carok Ditinjau dari Sudut KUHP 

Carok yang menjadi bagian budaya orang Madura termasuk dalam 

kategori tindakan anarkhis, yang mendatangkan penderitaan atau 

hilangnya nyawa seseorang. Penderitaan tersebut tidak hanya dirasakan 

oleh si pelaku, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarga lainnya. 

Permusuhan dan dendam yang membara bagi anggota keluarga kedua 

belah tidak akan mudah hilang, dan sewaktu-waktu dapat menyulut 

munculnya kasus carok baru sebagai reaksi pembalasan dendam.  Bagi si 

pelaku carok, baik menang maupun kalah sama-sama mengalami 

penderitaan yang berkepanjangan. Harta dan nyawa melayang secara 

percuma. Carok menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kedua 

belah pihak, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Kerugian yang 

dimaksud dalam konteks ini adalah hilangnya nyawa seseorang dan harta 
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benda, yang pada akhirnya kasus ini juga dapat memicu timbulnya kasus 

baru dari peristiwa carok  tersebut bagi anggota keluarga dari kedua belah 

pihak.
62

  

Carok termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang dapat 

menimbulkan penderitaan dan bahkan menghilangkan nyawa seseorang, 

maka carok dipandang dari sudut KUHP dilarang sebagaimana penjelasan 

pasal 338 dan 340 KUHP: 

1) Kutipan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan 

terhadap Nyawa orang.  

Pasal 338 

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun”.  

 

Pasal 340 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” . 

 

2) Kutipan Kitab Undang-undang Pidana tentang Penganiayaan  

Pasal 351 

(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyaknya-banyaknya 

empat ribu lima ratus ribu rupiah.  

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.  

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.  

(4)  Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 

dengan sengaja.   
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Pasal 353 

(1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.  

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.  

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.  

 

Pasal 354 

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana 

karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-

lamanya delapan tahun.  

(2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 

 

 

 

Pasal 355 

(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana 

dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.  

(2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas 

tahun.
63

 

 

  Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tersebut di atas, maka perbuatan carok merupakan tindak 

kejahatan, karena di dalamnya ada unsur pembunuhan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Sanksi bagi pelaku carok dapat dikenakan 

hukuman sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa 

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa  

Menurut Nasroen, Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus 

tahun yang lampau. Dari zaman ke zaman, desa, nagari, marga ini ada dan 

tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pula Sriwijaya, 

Atjeh, Bugis, Minangkabau, Mataram dan sebagainya. Hindia Belanda, 

penduduk Jepang telah lenyap, tetapi desa, nagari, marga itu tetap ada. Dalam 

jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu 

Negara akan tetap ada. Dari jalan sejarah ini, sebagai bukti dapat diambil 

kesimpulan bahwa sesuatu Negara akan tetap ada, selama desa, nagari, marga 

itu ada, asal Negara itu sanggup menyatukan dirinya dengan desa, nagari, dan 

marga itu.
64

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 

2014 tentang Desa tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal I No 1 

bahwasannya,  

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

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-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 sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
65

 

 

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan mayarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai 

sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian bagian dari suatu urusan 
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pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi 

untuk keperluan pengurusan masyarakat tersebut tentunya dibutuhkan 

seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya pemerintahan desa.            

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu 

sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan 

pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat 

desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan.‚Kepala Desa adalah unsur 

penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa 

sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.
66

 

2. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa 

pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam Undang Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang dijelaskan dalam Pasal 33 bahwasannya 

persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:  

a. warga negara Republik Indonesia.  

b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.  

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat.  
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e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.  

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.  

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat 

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.  

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.  

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara 

dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 

berulang-ulang.  

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

k. Berbadan sehat.  

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.  

m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
67

 

3. Syarat syarat yang dapat memilih kepala desa 

  Didalam Undang Undang No 6 Tahun 2014, dalam pasal 35 

dijelaskan bahwasannya Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk 

Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah 
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berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai 

pemilih. 

4. Tata cara pemilihan kepala desa  

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya 

pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber 

pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui 

tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, 

kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala 

desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon 

kepala desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia 

pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tuju hari 

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan 

Permusyawaratan Desa paling lama tuju hari setelah menerima laporan 

panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada 

Bupati/Walikota. 

Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang 

pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja 

terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia 

pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih 

dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 

hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota. 
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Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan 

sumpah/janji. Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud 

adalah sebagai berikut :  

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi 

kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-

jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam 

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan 

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala 

peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi 

Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
68

 

  

            pemilihan kepala desa (pilkades) konon dianggap sebagai arena 

demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi kompetisi 

yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip 

one man onevote (satu orang satu suara). Pemilihan kepala desa merupakan 

sesuatu hal lazim yang dilaksanakan ditiap-tiap desa, merupakan sesuatu 

proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin 

desa. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah 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.
69
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E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian  

1. Pengertian polisi 

  Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib 

(orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, 

seperti di Indonesia sebelum polri dilepas dari Abri. Polisi dalam 

lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia 

mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik 

keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.  

 Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang 

fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini 

dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan 

dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. 

 Kepolisian republik Indonesia merupakan alat Negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

juga pelayanan kepada masyararak dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. Tujuannya untuk mewujudkan keamanan dalam 

negeri yang meliput terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayom dan 

pelayanan kepada masyarakatserta terbinanya ketentraman masyarakat 

dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia. 

 Fungsi-dan peran kepolisian dari masa-kemasa selalu menjadi 

bahan perbincangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis, bahkan 
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masyarakat kebanyakan pada berusaha memposisikan secara positif 

kedudukan, fungsi dan peran kepolisian.
70

 

2. Fungsi dan Peranan Polisi 

  fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani 

kepentingan  masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas 

polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat.
71

Polisi adalah hukum yang hidup. 

Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan 

serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal 

tersebut, diantaranya yaitu : 

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk 

memberi perlindungan dan pertolongan.  

3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.  

4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit 

masyarakat.  

5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap 

peraturan peraturan Negara. 

 Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi 
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kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Govermance, yakni sebagai 

alat Negara yang menjaga kamtibnas (keamanan dan ketertiban 

masyarakat) yang bertugas melindung, mengayomi dan melayani 

masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi 

pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang diperoleh secara atrubutuf melalui ketentuan Undng-

undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang POLRI.)
72

   

3. Wewenang Polisi 

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri;  

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan; 

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; 
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l. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab.
73
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