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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Anak 

1. Tindak Pidana  

Menurut Moeljatno tindak pidana (criminal act) menentukan 

perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut. Maka untuk terjadinya 

perbuatantindak pidana harus dipenuhi unsur 

a. Adanya perbuatan (manusia) 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang  

c. Bersifat melawan hukum.11 

Menurut simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 

dapat dihukum.12 

Menurut Peompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tindak pidana 

adalah tindakan, pen, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-

undang.13 

 

                                                           
11 Tongat,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai dalam prespektif pembaharuan,UMM Press, 

Malang, 2012, Hlm 13,96,97 
12 Ibid. Hal 95 
13 Ibid. Hal 96 
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2. Pengertian Tentang Anak 

Anak menurut peraturan Perundang-Undang No 35 tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak, anak yakni yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yaitu 

segala kegiatan untuk menjamin anak dan untuk melindungi anak 

tersebut agar anak itu dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan  martabat  

kemanusiaan, dan mendapat perlindungan kekerasan dan deskriminasi.  

Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam Convention  on  the  

Right  of  the  Child (CRC)  atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai 

berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah  umur  18 tahun,  kecuali  

menurut  undang-undang  yang  berlaku  pada  anak, kedewasaan  dicapai  

lebih  awal".14 

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam 

umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah 

terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.Oleh karna itu anak-anak perlu   

diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk  

social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering  

kalidi  tempatkan  dalam  posisi  yang  paling  di rugikan,  tidakmemiliki  

hak  untuk  bersuara,dan  bahkan  mereka  sering  menjadi korban tindak 

kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.15 

 

                                                           
14 RR Juwita, II. Tinjauan Pustakap, http://digilib.unila.ac.id, diakses 10 Februari 2019 
15 MN Mizan, II. Tinjauan Pustakap, http://repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses 10 Februari 2019 

http://digilib.unila.ac.idp/
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/
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3. Tindak Pidana Pencabulan 

a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan 

Yaitu segala perbuatan, dilakukan oleh diri sendiri ataupun 

kepada orang yang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau 

bagian tubuh yang sensitive. Pencabulan yang dilakukan seperti 

meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang,  mencium bibir, serta 

itu dilakukan dengankekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan 

maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari 

kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, 

penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari 

lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan 

persetujuan yang sebenarnya.16 

Pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan 

pelanggaran kesusilaan/perbuatan yang berhubungan dengan hawa 

nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian yang dijelaskan oleh 

Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang  berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan 

kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak 

langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggarsusila dan 

dapat di pidana.17 

                                                           
16 Priyanto Aadil, Perkosaan dan pencabulan, http://www.academia.edu, diakses 10 Februari 2019 
17 Wiji Rahayu, Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab 

Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), 

http://fh.unsoed.ac.id, diakses 10 Februari 2018 

http://fh.unsoed.ac.id/
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R. Soesilo juga memberikan penjelasan mengenai perbuatan cabul 

yaitu sutau perbuatan dimana melanggar  nilai kesusilaan 

(kesopanan)  atau perbuatan yang menyebabkan  nafsu birahi.18 

b. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan  

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP 

terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut:  

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan  

memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 

padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan 

perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara   

selama-lamanya Sembilan tahun. terdapat unsur-unsurnya yaitu: 

a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.  

b. “Dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan”  yang  artinya 

melakukan kekuatan badan.   

c. Memaksa   seseorang   untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam  karena melakukan  

perbuatan  yang  menyerang kehormatan kesusilaan.19 

Landasan dari tindak pidana pencabulan yaitu diatur dalam KUHP 

Bab XIV pada buku ke 2, yaitu pasal 289 - Pasal 296 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam undang - undang 

tersebut mengatur tentang tindak pencabulan sebagai suatu 

                                                           
18 Ibid 
19 Sonia Jasmine,mTindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan,  

http://e-journal.uajy.ac.id diakses 10 Februari 2019 

http://e-journal.uajy.ac.id/
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kejahatan melanggar kesusilaan. Sedangkan mengenai pencabulan 

anak dijelaskan dalamPasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, 293, 

294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.  

Pasal 289 KUHP (“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seseoranguntuk melakukan atau membiarkan  

dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan 

yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.”). 

Pasal 290 ayat (2),(3) berbunyi : 

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, 

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang 

padahal diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya,  bahwa  

umurnya  belum  lima belas   tahun   atau   kalau   umurnya   tidak   

jelas,   yang   bersangkutan   belum waktunya untuk dikawin; 

(3)Barang siapa membujuk  seseorang  yang  diketahuinya  atau  

sepatutnya harus diduga  bahwa  umurnya belum  lima  belas  

tahun atau  kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan   belum 

waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan  

dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan 

dengan orang lain.” 

Pasal 292 berbunyi : 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang  

lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus  
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diduganya  belum  dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun.” 

Pasal 293 berbunyi : 

(1) Barang siapa dengan memberi atau  menjanjikan   uang   atau 

barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan 

keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan    

seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan 

dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun.  

(2) Penuntutan  hanya  dilakukan  atas  pengaduan  orang  yang  

terhadap  dirinya dilakukan  kejahatan  itu. 

(3) Tenggang  waktu  tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini 

adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 

Pasal 294 ayat (1) berbunyi : 

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,  nak 

tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang  

belum dewasa yang pemeliha raannya, pendidikan,  penjagaannya  

diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau  

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengannpidana penjara 

paling lama 7 tahun. 

Pada pasal 295 : 
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1. pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam 

hal anaknya, anak tirinya, anak  angkatnya  atau di bawah  

pengawasannya, atau  orang  yang  belum dewasa yang 

pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 

kepadanya, ataupun oleh pembantunya  atau bawahannya yang 

belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan 

danmmempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 

Setelah itu yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa 

yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang  selain  

yang  disebutkan dalambutir 1 tersebut di atas yang diketahui yang 

sepatutnya harus diduganya belum  dewasa  dengan  orang  lain,  

dengan  sengaja  menyebabkan  atau memudahkan dilakukannya 

perbuatan cabul tersebut. 2. Jika yang bersalah melakukan 

kejahatan itu sebagai pencaharian  atau kebiasaan, maka pidana 

dapat di tambah sepertiga.20 

2. Dalam Undang – undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak 

Di Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pencabulan anak 

diatur dalam Pasal 81 Jo, Pasal 76D, Pasal 82 jo, Pasal 76E, dan 

dalam Pasal  81  ayat  (1) : 

Pasal 81 

                                                           
20 Nurjayady, Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah  Mur 

(Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/Pn.Sgm), http://repositori.uin-alauddin.ac.id, diakses 10 

Februari 2019 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/
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“(1)  Setiap orang  yang  melangggar  ketentuan sebagaimana  

dimaksud  dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara  

paling  singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)     

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).” 

Dalam Pasal 81 ayat ( 1 ) Pasal 76D : 

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.” 

Setelah itu dalam Pasal 82 : 

“Setiap orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan  

denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orangtua, Wali,pengasuh anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 

dari anca man pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

”Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E :  

“Setiap   Orang   dilarang   melakukan   Kekerasan   atau   

ancaman   Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
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melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk 

melakukan atau membiarkan  dilakukan  perbuatancabul”.21  

Unsur-unsur  agar   suatu   perbuatan   dapat dianggap sebagai tindak 

pidana pencabulan terhadap anak dari pasal 81 ayat (2) Undang Undang 

35 Tahun 2014. 

1. Unsur Subyektif 

a. Setiap orang  

Unsur yang ke 1 yaitu tindak  pidana itu sendiri adalah  perbuatan 

yang dilakukan orang itu, yang dapat melakukan pada dasarnya 

yaitu manusia   itu sendiri (natuurlijke  personen). Selain manusia 

itu sendiri, ada hukum yang mengatur,dan perkumpulan  atau  

korporasi  dapat juga  menjadi  subyek  tindak  pidana,apabila  

secarakhusus ditentukan dalam undang-undang  untuk  

deliktertentu.22 setiap orang diartikan  sebagai  orang itu sendiri  

atau subyek  hukum dalam hukum pidana yang dapat diajukan  ke   

persidangan   sebagai   terdakwa   yang   dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidan apabila perbuatan orang tersebut   

memenuhi  semua  unsur yang terdapat dalam pasal  yang  

bersangkutan. Sehingga unsursetiap orangyang  dimaksudkan  

dalam  kasus tersebut akan terpenuhi.23 

b. Dengan sengaja 

                                                           
21 Ibid 
22 Sulistiyaningsih, Tindak Pidana Pencabulanterhadap Anak (Studi Tindak Pidana Membujuk 

Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Pada Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2011/PN.Pwt), 

http://fh.unsoed.ac.id, 1 Februari 2019 
23 Ibid  

http://fh.unsoed.ac.id/
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Menurut Soedarto sengaja  berarti  menghendaki suatu perbuatan 

dan orang tersebut mengetahui apa yang sedang dilakukan,  dan 

menghendaki  perbuatan tersebut  dan  disamping  itu  mengetahui 

dan menyadari tentang apa yang dilakukan. Jadi  yang  

dimaksudkan sengaja yaitu orang yang melakukan perbuatan dulu 

setelah itu muncul niat dari si pelakudengan mengerti akibat 

perbuatan yang dilakukan.24 

c. Unsur Obyektif 

Yaitu Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk anak untuk melakukan tindakan perncabulan dan 

persetubuhan dengan orang lain. Setelah itu Tipu muslihat juga di 

jelaskan oleh Anwar yaitu   perbuatan yang dilakukan sedemikian 

rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan 

sehingga bukan dari ucapan saja tetapi dari perbuatan juga. 

Membujuk jugs dijelaskan sebagai perbuatan yang dapat 

mempengaruhi orang lain agar yang dilakukan sama dengan 

kehendak orang yang menginginkan tindakan tersebut. Membujuk 

yaitu dilakukan dengan mengiming iming,    dan yang mudah untuk  

di bujuk itu adalah anak anak yang masih polos dan lugu sehingga 

mudah untuk mempengaruhinya.25 

 

 

                                                           
24 Ibid  
25 Sulistiyaningsih, Ibid  
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B. Faktor Penyebab Krimininologi Kejahatan Pencabulan Anak 

1. Pengertian Kriminologi Kejahatan Pencabulan Anak 

Dalam kajian kriminologi maka dipakai istilah kejahatanyang 

diartikan sebagai berikut beberapa Pengertian Tentang Kejahatan: 

Kejahatan  adalah  suatu  nama atau  cap   yang  diberikan  orang untuk 

menilai perbuatan–perbuatan tertentu, sebagai perbuatan  jahat. Demikian 

maka sipelaku sebagai penjahat tingkah laku criminal itu bisa dilakukan 

oleh siapapun juga. Baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada 

usia   anak, dewasa, ataupun lanjut umur.26 Mengenai pencabulan anak 

sudah diterangkan oleh penulis diatas, yaitu segala macam wujud 

perbuatan, baik yang dilakukan  pada  diri  sendiri  maupun  dilakukan  

pada  orang  lain  mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau 

bagian tubuh lainnya  yang dapat merangsang nafsu seksual. 

2. Teori – teori Penyebab Kejahatan 

a. Teori Differential Associationeori  

Differential Association yaitu Suatu pandangan bahwa kejahatan 

terjadi karna suatu akibat atau dari pergaulan yang berbeda beda dan 

dengan pola tingkah laku kriminal contoh ; seseorang menolak 

pandangan atau pendapat tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap 

norma-norma karna akibat dari tidak bisa menahan emosional atau 

karena akibat dari keluarga yang tidak harmonis. Prinsip differential 

association ini pun mengarahkan pada suatu pandangan atau pendapat 

                                                           
26 Ngawiardi, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatanpencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi 

Moutong, https://media.neliti.com, diakses 10 Februari 2019 

https://media.neliti.com/
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bahwa tingkah laku individual konsisten dengan penjelasan tentang 

epidemiologie. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu suatu 

perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dari yang dilihat. 

Setelah Menurut Sutherland perilaku kejahatan ini adalah perilaku dari 

manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan 

merupakan kejahatan. Sutherland Menjelaskan proses terjadinya perilaku 

kejahatan, yaitu : 

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajarimsecara negative. 

2. Perilaku kejahatan dipelajari dari interaksi dengan orang lain dalam 

proses komunikasi. Komunikasi yang terjadi yaitu dengan atau 

bersifat lisan dll. 

3. Bagian penting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan 

yaitu terjadi dalam kelompok. Dan Secara negative komunikasi 

bersifat nirpersonal yaitu seperti dari bioskop, surat kabar, secara 

relative, dan tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya 

perilaku kejahatan. 

4. Apabila suatu perilaku kejahatan dipelajari, yang harus dipelajari   

teesebut yaitu meliputi: teknik melakukan kejahatan, dan motif-

motif. 

5. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan 

dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada tidak jahat.27 

 

                                                           
27 Wiji Rahayu, Loc.cit 
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b. Teori Anomie 

Dari teori Durkheim, menjelaskan tentang perbuatan manusia yaitu 

tidak pada individu tersebut, tetapi pada kelompok masyarakat dan dari 

sosialnya. Durkheim yakin bahwa jika di dalam  masyarakat yang 

sederhana berkembang ke masyarakat  yang  modern. Dengan tidak 

dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara  bertahap 

akanruntuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie.28 

3. Faktor - Faktor 

1. Faktor dari Lingkungan   

Faktor lingkungan sosial berpengaruh dalam timbulnya  suatu 

kejahatan, karna lingkungan sosial merpengaruh daam terbentuknya 

suatu tindakan kriminal, karna lingkungan sekitar mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku, maka dari itu untuk membentuk tingkah 

laku yang baik di perlukan lingkungan yang baik untuk mendukung 

tumbuh kembang anak.  

2. Faktor Kebudayaan 

Budaya juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya 

suatu tindak pidana salah satunya pencabulan yang dilakukan terhadap 

anak faktor yang mempengaruhi pencabulan pada anak yaitu dengan 

berkembangnya budaya mengarah pada keterbukaan dalam 

bentukseksual, seperti cars berpakaian terutama  perempuan 

                                                           
28 Roma Fera Nata Limbong, Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam 

Lingkungan Keluarga, http://repository.unhas.ac.id, diakses 10 Februari 2019 

http://repository.unhas.ac.id/
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kebebasan dalam bergaul yang mengarah pada  perbuatan melanggar 

kesusilaan dan norma-norma yang berlaku.  

3. Faktor Ekonomi 

Faktor ini juga dapat mempengaruhi terjadinya pencabualan 

terhadap anak. karna dapat menganggu pikiran dari orang tersebut dan 

juga menyebabkan seseorang mengalami stres berat, sehingga dapat 

mengakibatkan orang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sendiri.  

4. Faktor Media. 

Faktor media ini juga mempengaruhi terjadinya  tindak pidana 

pencabulan anak. Media yang dimaksud yaitu meliputi media cetak 

majalah-majalah/bacaan yang mengandung unsur pornografi serta 

media lainnya seperti internet dll. Pornografi dapat mempengaruhi 

terjadinya pencabulan karna di dalam pornografi terdapat unsur yang 

tidak baik  yang menimbulkan seseorang terpengaruh. Hal 

tersebutdapat menimbulkan nafsu seksual,  rangsangan,  dan  pikiran - 

pikiran  tidak  sehat, khususnya dikalangan dewasa. 

5. Faktor Kejiwaan 

Faktor ini juga dapat menyebabkan pencabulan anak. Pelaku 

pencabulan disebut istilah pedofilia yaitu melampiaskan nafsu seksual 

kepada anak . Penyebab  penyakit Pedofilia ini  sangat  bervariasi  ada  

yang  berupa  trauma  sewaktu kecil  akibat  pernah  disodomi  

ataupun  ketidaksukaan  terhadap  orang  dewasa  akan tetapi lebih 

menyukai anak - anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya. 
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Menurut Hari 1980 dalam Wickmandaan West 2002 faktor 

penyebab dari kejahatan seksual pada anak anak yaitu ada 2. 

a. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri seseorang itu 

sendiri dan suatu yang berhubungan dengan seksual, yaitu faktor 

kejiwaan, biologis, dan moral. 

b. Faktor ekstern adalah faktor faktor yang berada di luar diri si pelaku 

yaitu faktor sosial budaya, ekonomi, media massa.29 

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

Upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu merupakan bagian dari 

memberikan perlindungan kepada masyarakat (social defence) dan upaya 

mensejahterakan. Penanggulangan kejahatan yaitu “perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan 

kejahatan merupakan kebijakan dari bagian menegakkan hukum. Kebijakan 

menegakan hukum juga dari bagian kebijakan sosial.30  

Muladi juga menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan 

jika melihat dari lingkupnya sangat luas karena pada kejahatan pada 

hakikatnya merupakan masalah dari manusia dan masalah dari sosial. 

Kejahatan dari masalah  sosial  adalah gejala  yang  berubah ubah selalu 

berkembang dan salinv terkait dengan gejala masyarakat dan dari urutan 

                                                           
29M. Wiryo Susilo, Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak, 
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30 R Wibowo, Bab Ii Tinjauan Pustaka Konsep Penanggulangan Kejahatan, 

http://eprints.umm.ac.id, diakses 12 maret 2019 
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masyarakatan yang sangat kompleks, danmerupakan socio political 

problem.31 

1. Upaya Represif atau Penal 

Penanggulangan kejahatan melalui jalur represif atau penal ini 

adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini 

bersifat represif  (menekan, mengekang, menahan, atau menindas), 

artinya dalam hal  ini setiap  pelaku kejahatan diberikan hukuman sesuai 

dengan hukum positif. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal 

menyangkut bekerjanya fungsi aparatur penegak hukum sistem peradilan 

pidana yang  terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan.32 Menurut Barda Nawawi Arief,pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan  melalui sarana penal merupakan penal  policy 

atau penal law Enforcement policy yang ungsionalisasinya 

/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 1)Formulasi (kebijakan 

legislatif); 2)Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial); 3)Eksekusi 

(kebijakan eksekutif/administratif).33 

2. Upaya Preventife atau Non Penal 

penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal ini adalah 

penaggulangan kejahatan sebelum terjadinnya kejahatan yang lebih 

bersifat  tindakan  preventif  atau  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana.  

Yang ditangani dalam hal ini adalah faktor yang  menjadi penyebab 

                                                           
31 Ibid  
32  Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia: Pengembangan Konsep  Diversi  dan 

storative Justice, PT. Refika Aditama, Medan, 2009, Hlm. 16 
33 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, selanjutnya disebut Buku III), hlm 75  .  
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terjadinya suatu kejahatan yang berhubungan dengan mengubah moral 

bangsa yang tidak sesuai dan dapat ditempuh dengan berbagai  upaya 

yakni pencegahan, melalui pendekatan keagamaan,  penyuluhan  melalui 

pemuka masyarakat, pendidikan  moral  di  sekolah-sekolah,  termasuk 

pembentukan moral dan karakter dalam keluarga.34 Upaya 

penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non   penal   merupakan 

bentuk upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum  pidana  dengan 

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan 

pemidanaan melalui media massa.  

3. Upaya penanggulangan Pre-emtif 

Upaya penanggulangan Pre-emtif yaitu upaya awal yang di 

lakukan oleh pihak salahsatunya kepolisian untuk  mencegahan 

terjadinya kejahatan. Usahausaha ini dalam penanggulangan pre-emtif 

yaitu menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga norma tersebut 

tertanam dalam diri seseorang, meskipun masih ada kesempatan untuk 

melakukan kejahatan, pelanggaran.35 

 

                                                           
34   Ibid, hlm. 74 
35 Ngawiardi, Loc.cit 


