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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teoritis Mengenai Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang 

sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologis, 

antropologi dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari 

tingkah/laku manusia dalam masyaraka. Kriminologi sendiri adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi 

yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis 

Prancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan 

atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.
1
 

Pengertian secara harfiah tersebut, bila diartikan hanya secara sempit, 

bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah tentang 

kejahatan saja. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak pemahaman-

pemahaman yang dapat menjelaskan tentang kriminologi. 

Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana 

mengenai kriminologi antara lain yaitu:
2
 

a. Menurut Edwin H. Sutherland, “Criminologi is the body of 

knowledge regarding delinquency and crime as social 

phenomena.” Shuterland mengungkapkan bahwa kriminologi 

                                                           
1
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, Jakarta, hlm.9. 

2
 A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar, hlm. 1-2. 
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adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenaklan remaja 

dan kejahatan sebagai gejala sosial. 

b. Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 

terjadinya kejahatan dan penjahat. 

c. Menurut WME Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 

senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 

Kemudian beberapa sarjana lain, yang memberikan definisi berbeda 

mengenai kriminologi diantaranya : 

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 

yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui 

definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni 

yang mencakup: 

1. Antropologi Kriminal 

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 

Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan 

tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda 

seperti apa? Apakah ada hubungannya antara suku bangsa 

dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi Kriminil 

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala 

masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu 

ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam 

masyarakat. 

3. Psikologi Kriminil 

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari 

sudut jiwanya 

. 
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4. Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal 

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau 

urat syaraf. 

5. Penologi 

ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya 

hukuman. 

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa: 

1. Hygiene Kriminil  

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menerapkan undang-undang, sitem jaminan hidup dan 

kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 

terjadinya kejahatan. 

2. Politik Kriminil 

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 

sudah 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. 

3. Kriminalistik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang 

pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 

kejahatan.
3
 

Melalui uraian tersebut dapat diketahui bahwa Bonger selain 

memberikan pemaparan tentang kriminologi dengan pengertian yang ia 

ungkapkan ia juga menjelaskan lebih jauh tentang pembagian terhadap 

imlu kriminologi ke dalam dua kelompok yaitu kriminologi murni dan 

                                                           
3
 Topo Op.Cit., hlm. 9-10. 
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kriminologi terapan. Dalam analisinya terhadap masalah kejahatan 

berdasarkan pembagiannya tersebut, menurutnya kejahatan dapat 

dipelajari melalui internet pelaku kejahatan maupun melalui pengaruh 

lingkungan sosialnya. 

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono, menurutnya 

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 

sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya 

kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh 

seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi 

juga karena adanya dorongan si pelaku sendiri untuk melakukan 

perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan 

Alder kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah 

keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 

lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 

lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh paraa anggota 

masyarakat. Lebih lanjut Wolfgang, Savits dan Johnston mengungkapkan 

pula bahwa kriminologi merupakan 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 terhadap keduanya. Jadi, objek studi kriminologi meliputi : 

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan 
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b. Pelaku kejahatan 

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 

maupun terhadap pelakunya.
4
 

Selanjutnya, dalam hubungannya antara kriminologi dengan ilmu 

hukum pidana, yaitu bila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah 

aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana 

dan tujuannya adalah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah 

seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan 

tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, 

apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, ataukah didorong 

oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis dan/atau 

ekonomis.
5
 

2.  Objek Kriminologi 

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai 

pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam Kriminologi 

mencakup tiga hal, yaitu:
6
 

1) Kejahatan 

Apabila kita membaca KUHP ataupun UU Khusus, kita tidak 

akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para 

                                                           
4
 Ibid. Hlm. 11-12. 

5
 Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, hlm. 13. 

6
 Topo Op.Cit., Hlm.13. 
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sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang 

digolongkan dalam tiga aspek, yakni: 

a) Aspek Yuridis 

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut 

dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. 

Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku 

yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat 

melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak 

undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum 

peristiwa tersebut tercipta.
7
 

b) Aspek Sosiologis 

Kejahatan dari aspek sosiologis mencari alasan-

alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam 

lingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-

kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan 

aktivitas kriminal.
8
 

c) Aspek Psikologis 

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan 

manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku 

manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang 

                                                           
7
 M.Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm. 45. 

8
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit., hlm. 57. 
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berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan 

dengan  norma-norma yang berlaku dalam masyarakat 

merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang 

sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.
9
 

2) Pelaku 

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari 

Kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah 

tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, 

kesederhanaan pemikiran tersebur tidak demikian adanya, yang 

dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat 

dikategorikan sebagai pelaku pelaku adalah mereka yang telah 

ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek 

penelitian Kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang 

telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharap 

dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang 

berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru. 

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan 

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk 

mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 

perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang 

dipandang merugikan atau membhayakan masyarakat luas. 

                                                           
9
 Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum 

dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun, hlm. 31-32. 
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Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) 

bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-

tindakan masyarakat terhdap pelaku kejahatan.
10

 

3. Ruang Lingkup Kriminologi 

Ruang Lingkup Kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:
11

 

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu: 

a. Definisi kejahatan 

b. Unsur-unsur kejahatan 

c. Relativitas pengertian kejahatan 

d. Penggolongan kejahatan 

e. Statistik kejahatan 

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

terjadinya kejahatan (Breaking of laws). Yang dibahas dalam 

etiologi kriminal (Breaking of laws) adalah: 

a. Aliran-aliran (mahzab) 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 preventio). Yang dibahas dalam 

bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 

hukum (reacting toward the breaking of laws) antara lain: 

a. Teori-teori penghukuman 

                                                           
10

 H. M. Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit., hlm. 81. 
11

 A. S. Alam, 2010, Penganta Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, Hlm. 6-7. 
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b. Upaya-upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan, baik 

berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 

 

B. Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang Balapan Liar dan Remaja 

1. Balapan Liar 

Pengertian balapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

adu kecepatan dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara 

umum pengertian balapan motor liar adalah kegiatan adu kecepatan 

kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin 

resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak 

hukum.
12

 

Balapan motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan 

membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai 

seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun 

kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak 

memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu 

terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas 

disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya 

kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun 

meninggal dunia.
13

 

                                                           
12

 Yosep Dwi Rahadyanto, 2014, Upaya dan Knedala Polisis Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7. 
13

 George Ritzer & Douglas J Goodman, 2005, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Kreasi 

Wacana, hlm 137. 
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Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balapan motor liar di 

jalanan yang mengganggu keamanan dan membahayakan jiwa sendiri 

serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen 

atau nakal.
14

 Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran soaial dan 

kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena 

hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan 

kemauan menjadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan 

emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-

lebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud 

mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk 

mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.
15

 

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor 

liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor 

lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.
16

 Selain itu ada 

faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap motor liar, 

yaitu:
17

 

a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pecinta 

otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun 

tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang. 

b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga 

merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. 

                                                           
14

 Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan), Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 1997, hlm. 209 
15

 Ibid, hlm. 201. 
16

 Ni Putu Rai Yuliartini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena 

Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3, 2014. 
17

 Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm.44. 
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c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap 

motor liar menjadi suatu hobi. 

d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor 

liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi 

balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat 

digambarkan ketika usai balapan. 

e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi 

masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihannya 

perhatian orang tua kepada anak dan sebaliknya juga dapat 

menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas 

negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan 

teman juga dapat menjadi faktor. 

Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang 

terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 

287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adanpun rinciannya adalah 

sebagai berikut : 

Pasal 283 

Setiap orang yang mengemudikan Knedaraan Bermotor dengan tidak 

mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 284 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 

115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 

bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah). 

Pasal 287 Ayat (5) 

(5) setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 

yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling 

rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
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Pasal 297 

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di 

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

Pasal 311 Ayat (1) 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan 

Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa 

atau barang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

2. Remaja 

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang menarik, hal 

ini disebabkan karena kenakalan remaja mengancam setiap generasi 

muda suatu bangsa. Apabila berbicara tentang remaja, seringkali timbul 

pertanyaan, umur berapakah sesorang dapat dikatakan sebagai remaja. 

Menanggapi hal tersebut, berdasarkan beberapa peraturan hukum 

Indonesia, maka batasan-batasan mengenai kedewasaan seseorang 

adalah: 

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18

 

b. Belum dewasa adalah meraka yang belum mencapai umur genap 

dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila 

perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh 

satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan 

belum dewasa.
19

 

                                                           
18

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1. 
19

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330. 
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c. Syarat usia memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM), 17 tahun 

untuk SIM A, SIM C dan SIM D, 20 tahun untuk SIM  B I dan 21 

tahun untuk SIM B II.
20

 

d. Untuk mengikuti pemilihan umum syarat usia minimum yaitu 17 

tahun atau sudah menikah.
21

 

e. Usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan 

yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.
22

 

Setelah mengamati beberapa batasan usia berdasarkan peraturan-

peraturan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum 

seseorang telah benar-benar dewasa pada saat berumur di atas dua puluh 

satu tahun  atau telah terlebih dahulu menikah, jadi masa remaja itu 

sendiri dapat diklarifikasikan sebagai masa pada saat seseorang berumur 

sebelum dua puluh satu tahun atau tidak lebih dahulu menikah. 

Dalam ilmu psikologi terdapat enam tahap Perkembangan moral, 

yang kemudian terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu:
23

 

1. Tahap Pra-Konvensional 

a. Tahap pertama (umur 0-7 tahun) 

Orientasi pada hukuman dan kepatuhan, ketaatan 

Hukuman fisik terhadap suatu perbuatan dipakai anak untuk 

menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk. 

Perbuatan baik oleh anak dirumuskan sebagai suatu perbuatan 

yang tidak akan mengakibatkan hukuman baginya. Pada tahap 

ini, menghindari hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas 

yang berkuasa akan dinilai positif oleh anak. 

 

 

 

                                                           
20

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 81. 
21

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1. 
22

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7. 
23

 Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, Psikologi Praktis Anak Remaja dan 

Keluarga, Jakarta, 2004, hlm. 18-19. 
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b. Tahap kedua (sekitar 10 tahun) 

Orientasi instrumental yang relative. 

Anak hanya mengharap, mencari hadiah yang nyata. Perbuatan 

yang benar merupakan perbuatan yang hanya memuaskan 

kebutuhannya. Hubungan timbal balik sangat ditekankan, saya 

dipukuli, saya akan membalas memukul. 

 

2. Tingkat konvensional 

c. Tahap ketiga (sekitar 13 tahun) 

Orientasi penyesuaian antar pribadi. 

Perbuatan baik adalah perbuatan yang disenangi dan diterima 

baik oleh orang tua, guru, teman sebaya, tetangga atau teman 

sejawat. Tekanan diletakkan atas kesesuaian untuk menjadi 

anak baik. Takut dibicarakan orang lain. Pada tahap ini anak 

sudah mulai mencapai tingkat kognotif yang lebih tinggi 

sehingga sudah dapat mengambil tempat orang lain, mengerti 

pandangan orang lain dan apa yang dapat menyenangkan 

orang lain. 

 

d. Tahap keempat (sekitar 16 tahun) 

Orientasi pada hukum dan tata tertib aturan. 

Orientasi terhadap kegiatan untuk melakukan tugas, kewajiban 

masing-masing, memenuhi peraturan-peraturan tertentu dan 

mempertahankan ketertiban sosial. Doktrin-doktrin politik dan 

keagamaan lebih mudah dimengerti dan diterima. 

 

3. Tingkat Post-Konvensional 

e. Tahap kelima (masa dewasa muda) 

Seorang yang pada tingkat ini mengambil keputusan-

keputusan berdasarkan apa yang baik dan tepat berdasarkan 

apa yang baik dan tepat berdasarkan suatu kontrak, perjanjian, 

baik sosial maupun pribadi. Mereka sudah dapat 

mempertimbangkan dan memperhatikan sudut pandang 

masyarakat pada umumnya. Dalam hal hukum dan proses-

proses yang mengubahnya, mereka dibimbing oleh rasionya. 

 

f. Tahap keenam (masa dewasa) 

Orientasi prinsip ethis-universal 

Moralitas dirumuskan sebagai keputusan dari hati nurani 

(conscience). Prinsip-prinsip etnis dipilih sendiri berdasarkan 

konsep abstrak, keadilan dan persamaan. Pada tahap ini 

mereka memperlihatkan suatu sikap menghargai terhadap 

harga diri teman dan pemikiran bahwa penghargaan yang 

timbal balik ini berlaku secara universal. 
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Berdasarkan uraian tentang tahap perkembangan moral tersebut, 

maka batasan usia seseorang berdasarkan perkembangan moralnya 

diklarifikasikan dalam tiga tingkatan. Anak-anak berada pada tahap pra-

konvensional yaitu pada tahap pertama (usia 0-7 tahun) dan tahap kedua 

(pada usia sekitar 10 tahun), sedangkan remaja berada pada tahap 

konvensional sejak usia 13 tahun hingga ia tumbuh dewasa yaitu pada 

tahap post-konvensional. 

Andi Mappiare dengan mengutip lengkap Elizabeth B. Hurlock, 

juga menulis tentang adanya sebelas masa rentang kehidupan yaitu:
24

 

1. Prenatal : Saat konsepsi sampai lahir. 

2. Masa neonatal : Lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir. 

3. Masa bayi : Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 

4. Masa kanak-kanak awal : Dua tahun sampai enam tahun. 

5. Masa kanak-kanak akhir : Enam tahun sampai sepuluh tahun atau 

sebelas tahun. 

6. Pubertas pra-adolesen : Sepuluh tahun atau sebelas tahun sampai 

tiga belas tahun. 

7. Masa remaja awal : Tiga belas tahun atau empat belas tahun 

sampai tujuh belas tahun. 

8. Masa remaja akhir : Tujuh belas tahun sampai dua puluh satu 

tahun. 

9. Masa dewasa awal : Dua puluh satu tahun sampai empat puluh 

tahun. 

10. Masa setengah baya : Empat puluh tahun sampai enam puluh 

tahun. 

11. Masa tua : Enam puluh tahun sampai meninggal dunia. 

Menurut WHO (World Health Organization), remaja adalah suatu 

masa dimana:
25
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1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan 

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual. 

2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa. 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Dalam kajian psikologi, secara umum untuk masyarakat Indonesia, 

batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
26

 

1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda 

seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik). 

2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahunsudah diangap 

akil baligh, baik menurut agama maupun adat, sehingga 

masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak 

(kriteria sosial). 

3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan 

perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya 

fase oeriental dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya 

puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria 

psikologis). 

4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk 

memberikan peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia 

tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum 

mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara 

adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan 

sebagainya. 

 

Dalam definisi tersebut diatas, status pernikahan sangat 

menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di 

masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah 

pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang 

dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan 

masyarakat dan keluarga. Karena itu definis remaja disini 

dibatasi khusus untuk yang belum menikah. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidan Anak, yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sekaligus 
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sebagai dasar dalam penelitian ini untuk menentukan batasan usia 

mengklarifikasikan seseorang sebagai remaja yang dalam istilah hukum 

disebut anak, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang No. 11 Taun 2012 yaitu : 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana”. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka remaja/anak sebagai objek dalam 

penelitian ini adalah yang berusia mulai 12 – 18 tahun. Sehingga, 

berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012, pada rentang usia tersebut seorang 

anak yang melakukan tindak pidana diproses dan diadili dalam sistem 

peradilan anak. 

C. Tinjauan Teoritis dan Yuridis tentang Perjudian 

1. Pengertian Perjudian 

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir 

di seluruh Negara bahkan dunia mengenal sebagai salah satu permainan 

untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial di 

karenakan dampak yang di timbulkan amat sangta negatif bagi 

kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan 

para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir 

dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat 

digunkan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi 

juga bertentangan dengan agama, moral, serta kesusilaan. Permainan judi 
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juga dapat menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak 

saja bagi pemain tetapi keluarga mereka sekaligus.
27

 

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai 

taruhan.”
28

 Dalam pengertian lain, berjudi ialah “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”.
29

 

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan 

sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap 

bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu 

pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan 

kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
30

 

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut; 

permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga 

termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda 

atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-

                                                           
27

 Josua Sitompil, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, 

PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm 230 
28

 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1995, hlm. 

419. 
29

 Ibid, hlm. 419 
30

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 56. 



 

33 

 

perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam 

perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator atau lain-lain”.
31

 

Sedangkan perjudian menurut KUHP menyatakan dalam Pasal 

303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa; yang disebut permainan 

judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan 

mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena 

permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala 

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, 

yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhannya.
32

 

2. Unsur-unsur Perjudian 

Ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, 

yaitu adanya unsur
33

: 

a) Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya 

berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan 

semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk 

mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat 

rekreaktif. Namun disini pelaku tidak harus terlibat dalam 

permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atu 
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orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah 

permainan atau perlombaan. 

b) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan 

atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada 

unsur spekulatif/kebetulan atau untung0untungan. Atau 

faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan 

atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau 

terlatih. 

c) Ada taruhan. Dalam permaianan atau perlombaan ini ada 

taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. 

Baik dalam bentuk uang atupun benda lainnya. Bahkan 

kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya 

taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan 

ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang 

paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan 

dapat disebut sebagai judi atau bukan. 

Dari uraian diatas maka jelas, bahwa segala perbuatan yang 

memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi 

meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak 

seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, 

pingpong, bulutangkis, volly dan catur bisa masuk kategori judi, bila 

dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas. 

3. Perjudian dalam Perspektif Hukum 

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak 

pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, 
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dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 

Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang 

Pelaksanaan Peneerrtiban Perjudian, perjudian digolongkan menjadi 3 

(tiga) yaitu
34

: 

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari Raulette, Blackjack, 

Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, 

Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Lempar Paser/bulu ayam 

pada sasaran atau pap yang berputar (Paseran), Poker, Twenty 

One, Hwa Hwa serta Kiu-Kiu. 

2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar 

paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar 

(Paseran), lempar gelang, lempar uamh (coin), kim, pancingan, 

menembak sasaranyang tidak berputar, adu ayam, adu sapi, pacu 

anjing, kailai, moyong/macak, dan arek-arek 

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu 

ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu 

domba/kambing. 

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) 

KUHP sebagai berikut: “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap 
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permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya 

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu 

bisa jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Ancaman pidana perjudian 

sebenarnya sudahg cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara 

paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, menyebutkan
35

: 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda 

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 

mendapat ijin: 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau 

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuai syarat atau dipenuhinya 

suatu tata cara. 

3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian. 
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2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 

menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencahariannya itu. 

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. 

Adapun beberapa kelemahan tersebut, ialah: pertama, perundang-

undangan hanya perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga 

kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata 

pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan 

perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Kedua, perundang-undangan 

hanya mengatur batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur batas 

maksimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakin 

seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau 

malah dibebaskan. Ketiga, Pasal 303 bis ayat (1) hanya dikenakan 

terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal 

atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat 

dikenakan pidana tehadap pelakunya. Dalam izin penguasa ini sangat 

mungkin disalah gunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. 

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, 

maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari 

pemerintah dan dari aparat hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum 
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dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan 

memberantas semua bentuk perjudian. 

D. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang Polri 

Fungsi polisi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: 

Pasal 2 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fingsi pemerintah negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat.  

Adapun tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, 14 ayat 

(1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu: 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisisan Negara Republik Indonesia adalah: 

a. memelihara keamaman dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pasal 14 Ayat (1) 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 

kebutuhan. 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
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f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua 

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 

untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat 

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 

bencana termasuk memberika bantuan dan pertolongan dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 

sebelum ditangani olen instansi dan/atau pihak yang 

berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

Pasal 15 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 

secara umum berwenang: 

a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum; 

c. mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang; 

i. mencari keterangan dan barang bukti; 

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. mengeluarkan surat ixin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 

kegiatan masyarakat; 
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m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 

waktu. 

 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang : 

a. membrikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya; 

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor; 

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. memberika izin dan melakukan pengawasan senjata api, behan 

peledak, dan senjata tajam; 

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamananswakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian; 

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasioanal; 

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia  dengan koordinasi 

instansi terkait; 

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional; 

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 

tugas kepolisian. 


