








Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                    Ciek Julyati Hisyam 

 
 

Universitas Negeri Jakarta 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial 

adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam 

sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai 

bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku 

menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap 

lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam 

masyarakat.   

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) 

untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. 

Namun di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-

tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya 

seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa 

lain.  

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi 

(deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian 

(deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang 

sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di 

dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 

Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation menyatakan sebab-sebab 

penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat 

pembawaan yang dibawa sejak lahir). 

2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan 

rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. 

 

Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu : 

1. Ketidaksanggupan Menyerap Norma-Norma Kebudayaan.  

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam 

kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. 

Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya 

karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua 
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orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka anak itu tidak 

akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. 

2. Proses Belajar Yang Menyimpang.  

Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau 

melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku 

menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Karier 

penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat 

dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang. 

3. Ketegangan Antara Kebudayaan Dan Struktur Sosial.  

Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan 

perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan 

seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu 

sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. 

4. Ikatan Sosial Yang Berlainan.  

Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu 

mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan 

mencontoh pola-pola perilaku menyimpang. 

5. Akibat Proses Sosialisasi Nilai-Nilai Sub-Kebudayaan Yang Menyimpang. Seringnya 

media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku 

menyimpang). Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan 

yang menyimpang. 

 

Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Sosial terbagi 2 yaitu: 

1. Faktor Dari Dalam adalah intelegensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin 

dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Misalnya: seseorang yang tidak normal 

dan pertambahan usia. 

2. Faktor Dari Luar adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di 

sekolah, pergaulan dan media massa. Misalnya: seorang anak yang sering melihat 

orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan atau narkoba. 

Pergaulan individu yang berhubungan teman-temannya, media massa, media cetak, 

media elektronik. 

 
Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang Dibedakan Menjadi Dua, Yaitu ;  

1. Berdasarkan Sifatnya, bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Penyimpangan Bersifat Positif 
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Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak 

positif ter-hadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, 

dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya 

diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi 

wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karier. 

b. Penyimpangan Bersifat Negatif 

Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah 

nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk 

seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Bentuk 

penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:  

1) Penyimpangan Primer (primary deviation) 

Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang 

hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Misalnya seorang siswa 

yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor, 

seseorang yang menunda pembayaran pajak karena alasan keuangan yang 

tidak mencukupi, atau pengemudi kendaraan bermotor yang sesekali 

melanggar rambu-rambu lalu lintas. 

2) Penyimpangan Sekunder (secondary deviation) 

Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan 

seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta menganggu orang 

lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang 

dalam keadaan mabuk. 

 
2. Berdasarkan Pelakunya 

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Penyimpangan Individual (individual deviation) 

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, 

seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. 

Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi 

lima, yaitu sebagai berikut. 

1) Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang 

tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 

2) Pembangkang, yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan 

orang-orang. 
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3) Pelanggar, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma umum 

yang berlaku. Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas 

pada saat di jalan raya. 

4) Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-

norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di 

lingkungannya. Misalnya pencuri, penjambret, penodong, dan lain-lain. 

5) Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, 

berkhianat, dan berlagak membela. 

 

b. Penyimpangan Kelompok (group deviation) 

Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma 

masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan 

narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. 

 
c. Penyimpangan Campuran (combined deviation) 

Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki 

organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan 

tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang 

berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi 

dari kehidupan masyarakat, dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka 

mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum 

(gank). 

 

B. Tujuan  

Pembelajaran Sosiologi perilaku menyimpang sangat penting karena dapat menjelaskan 

berbagai macam permasalahan yang terkait dengan macam-macam perilaku yang 

dikategorikan sebagai perbuatan menyimpang, bahkan ada perbuatan menyimpang yang 

termasuk sebagai tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu, mahasiswa jurusan 

Sosiologi perlu untuk mempelajari Sosiologi perilaku menyimpang agar dapat menganalisis 

untuk memberikan solusi guna mengatasi hal tersebut. 

 

C. Manfaat  

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan para mahasiswa akan  memiliki 

kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus perilaku menyimpang yang terjadinya didalam 

kehidupan masyarakat.   
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D. Ruang Lingkup  

Matakuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang (SPM) atau deviance behavior of  sociology  

berisi pembahasan tentang perspektif perilaku menyimpang, teori-teori umum 

penyimpangan; teori-teori individu tentang penyimpangan; teori-teori sosiologi tentang 

penyimpangan; proses menjadi penyimpang; kejahatan sebagai penyimpangan; bentuk-

bentuk kejahatan; penyimpangan seksual; masyarakat dan penyimpangan;  urbanisme  dan  

penyimpangan; kontrol sosial terhadap penyimpangan, dan pengendalian sosial. Fenomena 

perilaku menyimpang tersebut ditinjau dari sudut pandang ilmu sosiologi.   

Bahan ajar ini terdiri dari 10 bab yang menjelaskan tentang berbagai macam perilaku 

menyimpang dari sudut pandang ilmu Sosiologi. Pada bab terakhir dijabarkan pula mengenai 

berbagai macam kriteria perilaku menyimpang yang dikategorikan sebagai tindak pidana 

atau tindak kejahatan.   

Dalam setiap bab bahan ajar ini memiliki sasaran kemampuan dasar yang harus dikuasai 

mahasiswa, pada bab 2 mengenai pengertian sosiologi perilaku menyimpang, sehingga 

mahasiswa dapat menjelaskan definisi sosiologi perilaku menyimpang, ruang lingkup 

sosiologi perilaku menyimpang, obyek sosiologi perilaku menyimpang.  

Pada bab 3 tentang hubungan antara sosiologi perilaku menyimpang dengan  ilmu lain-

lainnya, seperti ilmu biologi, ilmu medis atau psikiatri, psikoanalisis, dan psikologis. 

 Bab 4 bahan ajar tentang sejarah sosiologi perilaku menyimpang, yang berisi tentang 

macam-macam aliran didalam sosiologi perilaku menyimpang dan pandangan para pakar 

sosiologi perilaku menyimpang, pengaruh macam-macam aliran terhadap pandangan para 

pakar tentang perilaku menyimpang.  

 Bab 5 mengenai perilaku menyimpang, tentang definisi perilaku menyimpang, pengertian 

perilaku menyimpang dari berbagai tokoh dan proses terjadinya penyimpangan.   

 Bab 6 dijelaskan mengenai berbagai hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku 

menyimpang, seperti pengaruh kehidupan di kota, gaya hidup, dan berbagai sumber 

penyimpangan lainnya. 

Bab 7 menjelaskan pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan, sehingga akan diketahui 

pengertian pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan, macam-macam klasifikasi pelaku 

perilaku menyimpang dan penjahat.  

Bab 8 mengenai reaksi masyarakat terhadap perbuatan perilaku menyimpang, seperti 

reaksi preventif dan represif, reaksi formal dan informal. 

Didalam bab 9 diuraikan mengenai teori-teori sosiologi perilaku menyimpang, hubungan  

antara  teori  sosiologi  perilaku menyimpang  dengan  teori  sosiologi  perilaku  menyimpang  

lainnya yang dikemukakan para pakar, perbedaan dan persamaan antara teori sosiologi 

perilaku menyimpang dengan teori sosiologi perilaku menyimpang lainnya yang 

dikemukakan para pakar.  
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Pada bab 10 dijelaskan tentang penyimpangan sebagai tindak pidana yang  diatur  

didalam hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan, seperti pengertian kejahatan 

terhadap nyawa/jiwa, harta, dan badan/tubuh manusia, unsur-unsur  tindak  kejahatan  

terhadap nyawa/jiwa, harta, dan badan/tubuh manusia. 

 

E. Petunjuk Penggunaan Buku  

Dalam  mempelajari  bahan  ajar  ini  mahasiswa  dapat  mempergunakan  buku-buku  

Sosiologi  Perilaku  Menyimpang  baik  dari  dalam maupun dari  luar negeri asalkan yang 

terkait dengan materi bahan ajar ini.  Buku-buku tersebut diantaranya, Sosiologi Perilaku 

Menyimpang yang ditulis oleh Jokie M.S. Siahaan, Deviant behaviour yang ditulis oleh 

E.Goode dan dapat pula dibaca  buku  Interpreting deviance, a sociological introduction  

suatu karya  yang ditulis oleh E.M Schur.  

Selain itu untuk membantu menguasai kemampuan di atas dan sebagai pendalaman 

materi akan disajikan pembahasan, contoh dan latihan. Untuk memperoleh hasil yang baik 

maka sebaiknya dalam mempelajari buku ajar ini mengikuti strategi belajar berikut ini : 

1.    Sebelum  membaca  buku  ajar  ini  cermati  terlebih  dahulu  kompetensi  dasar yang 

diharapkan dan terdapat diawal tulisan buku ajar ini. 

2.   Bacalah  materi  buku  ajar  dengan  cermat  mulai  Pendahuluan  sampai  Kalian 

memahaminya  dan  berilah  catatan  pinggir  berupa  konsep  lain  yang  relevan 

sesuai pemikiran yang muncul.  

3.   Ambilah  pengertian  demi  pengertian  dari  isi  buku  ajar  ini  melalui pemahaman  

sendiri  dan  tukar  pikiran  dengan  mahasiswa  lain  dan  dengan dosen. 

4.  Cermati dan kerjakan tugas dalam kasus, gunakan pengalaman dan observasi 

terhadap kasus serupa di lingkungan sekitar.  

5.   Kerjakan latihan yang berupa test essay dan formatif seoptimal mungkin dan gunakan 

rambu-rambu jawaban untuk membuat  penilaian apakah jawaban sudah memadai. 

6.   Mantapkan pemahaman Kalian melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam 

kelompok kecil atau klasikal pada saat perkuliahan. 

7.   Buat  catatan  hasil  diskusi  dalam  perkuliahan  untuk  digunakan  dalam pembuatan 

tugas matakuliah dan ujian akhir matakuliah. 
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BAB   II 

PENGANTAR SOSIOLOGI PERILAKU MENYIMPANG 

 

Saat ini pemberitaan di televisi mengabarkan tentang kehidupan kita yang 

selalu diramaikan dengan berita adanya berbagai macam penyimpangan sosial, 

seperti penyalahgunaan narkoba, bom bunuh diri, homoseksual, lesbian, dan 

keterbelakangan mental. Masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda-

beda menanggapi hal tersebut, tetapi bagi ilmu sosiologi perlu memberikan perhatian 

khusus baik pada individu pelakunya maupun perilaku perbuatannya. Sosiologi 

memberikan perhatian kepada individu pelaku maupun perilaku perbuatannya, 

dengan tujuan untuk mencari dasar kriteria terjadinya keteraturan sosial ataupun 

ketidakteraturan sosial.  

Sosiologi akan mencari berbagai macam aturan yang membentuk perilaku 

sosial individu dan berfungsinya lembaga-lembaga sosial. Aturan-aturan biasanya 

dibentuk oleh manusia yang hidup didalam kelompoknya, sehingga aturan-aturan 

tersebut berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, budaya, agama, dan sebagainya. 

Aturan-aturan yang disepakati masyarakat tanpa disadarinya secara terus menerus 

dipergunakan dan ditaati oleh anggota masyarakat, sehingga aturan tersebut 

dipatuhi, walaupun aturan tersebut tidak tertulis inilah yang disebut norma.  

Norma membantu orang dalam berperilaku, baik untuk dirinya maupun orang 

lain. Pembentukan norma tidak selalu disadari sebagai suatu proses formal, karena 

pembentukan norma melalui konvensi sosial. Konvensi sosial melakukan segala 

sesuatu agar orang sepakat untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah 

disepakati dan dipergunakan dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat, norma menjadi pedoman didalam kehidupan 

bermasyarakat dan tanpa disadari terbentuk pula lembaga-lembaga sosial penegak 

norma. Anggota masyarakat ada yang berusaha untuk mempertahankan norma yang 

sudah terbentuk, tetapi ada pula yang berusaha melanggar norma-norma tersebut. 

Bagi anggota masyarakat yang berusaha melanggar norma tentu akan berhadapan 

dengan para penegak norma, oleh karena itu sangat penting dipelajari mengapa ada 

yang berusaha untuk melanggar norma. Pelanggar terhadap norma disebut sebagai 

penyimpang yaitu orang yang dianggap berperilaku tidak sesuai dengan norma dan 
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aturan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal itu ilmu Sosiologi 

mempelajarinya didalam Sosiologi Perilaku Menyimpang. 

 

A. Pengertian Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang (deviant behaviour) yaitu semua tindakan yang 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tatasosial 

masyarakat. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat secara sadar 

atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati 

bersama, yang menimbulkan korban (victims) maupun tidak ada korban (victims). 

Perilaku menyimpang (deviant behaviour) yang menimbulkan korban dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku 

menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan, dimana 

korbannya adalah diri sendiri. 

Akibat adanya perilaku menyimpang muncul usaha-usaha dari berbagai pihak 

untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang 

didalam Sosiologi dianggap sebagai salah suatu perbuatan antisosial. Kata antisosial 

terdiri dari dua kata yaitu: kata anti yang berarti menentang atau memusuhi dan kata 

sosial yang berarti berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian 

perilaku menyimpang dan antisosial pada hakikatnya sama, yaitu suatu tindakan 

yang tidak sesuai dengan kaidah atau nilai dan norma yang berlaku didalam 

masyarakat.  

Guna mengatasi tindakan perilaku menyimpang dan perbuatan antisosial 

diperlukan adanya pengendalian sosial agar tercipta keteraturan sosial ataupun 

ketertiban sosial. Pengendalian sosial yakni suatu perbuatan yang dilakukan untuk 

mengatasi terjadinya perbuatan antisosial. Pengendalian sosial dapat berupa reaksi 

refresif dan preventif yang dapat dilakukan secara formal maupun informal. 

Pengendalian sosial merupakan reaksi masyarakat atas terjadinya perbuatan 

antisosial, seperti perilaku menyimpang, tindak kejahatan, pelanggaran, dan 

kenakalan.    

Yang dimaksudkan dengan reaksi refresif secara formal dalam melakukan 

pengendalian sosial yaitu suatu perbuatan yang dilakukan melalui penegakan hukum 

yang dilakukan secara formal. Penegakan hukum secara formal dilakukan melalui 

lembaga penegakan hukum yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk bertindak 
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dan memproses para pelaku melalui hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui 

sistem hukum yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana, (criminal justice system) 

terdiri dari macam-macam unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (penjara).    

Sedangkan yang dimaksudkan dengan reaksi refresif secara informal dalam 

melakukan pengendalian sosial yaitu suatu perbuatan yang dilakukan melalui usaha-

usaha pencegahan secara swakarsa oleh masyarakat. Usaha-usaha itu dapat 

berbentuk pengadaan sistim keamanan lingkungan (siskamling), penggunaan teralis 

besi pada jendela dan pintu rumah, pemasangan portal di setiap ujung jalan, 

pemasangan CCTV (circuit camera television) didalam lingkungan pemukiman dan 

perkantoran, pemberian lampu yang sangat terang disetiap perempatan jalan, dan 

lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut bertujuan 

untuk mencegah terjadi perbuatan antisosial seperti perilaku menyimpang, tindak 

kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan.    

 

 

Definisi-definisi Perilaku Menyimpang menurut beberapa pakar yaitu : 

1. James W.Van der Zanden: 

Penyimpangan merupakan perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang, 

dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. 

 
2. Bruce J Cohen: 

Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan 

diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu didalam 

masyarakat. 

 
3.  Ronald A Hordert: 

 Penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-

keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang 

akhirnya pelaku dikenai sanksi. 

 
4. Gillin and Gillin:  

 Perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai 

sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan 

atau solidaritas kelompok. 
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5.  Paul B Horton: 

Perilaku menyimpang sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai 

pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. 

 
6. Robert M. Z. Lawang: 

 Penyimpangan berarti suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma 

yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak 

berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal 

tersebut. 

 
7.  G. Kartopoetra 

Perilaku menyimpang adalah perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar tidak menyesuaikan diri 

dengan norma-norma yang berlaku dan diterima oleh sebagian besar anggota 

masyarakat. 

 
 

Berdasarkan definisi dari beberapa pakar tersebut dapat dikatakan bahwa 

unsur-unsur dari perilaku menyimpang adalah: 

1. Adanya suatu perbuatan atau tindakan 

2. Dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang atau sekelompok 

orang 

3. Melanggar norma atau nilai sosial yang diakui masyarakat 

4. Pelaku mendapat sanksi dari pihak-pihak yang berwenang. 

 
Definisi tentang perilaku menyimpang bersifat relatif, tergantung dari masyarakat 

yang mendefinisikannya, nilai-nilai budaya dari suatu masyarakat, masa, zaman, 

atau kurun waktu tertentu. Definisi Perilaku Menyimpang dapat pula ditinjau secara: 

1. Statistikal: 

Segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau 

perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan. Secara statistik dapat 

diasumsikan, bahwa sebagian besar masyarakat dianggap melakukan cara-

cara dan tindakan yang benar.  

 

2. Absolut atau Mutlak: 
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     Berasal dari kaum absolutis yang berangkat dari aturan-aturan sosial dan 

dianggap sebagai sesuatu yang “mutlak” atau jelas dan nyata, sudah ada sejak 

dulu, serta berlaku tanpa terkecuali, untuk semua warga masyarakat. Kelompok 

ini berasumsi bahwa aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas 

adanya sehingga anggota masyarakat diwajibkan harus menyetujui tentang apa 

yang disebut perbuatan menyimpang dan bukan menyimpang. 

 

3.  Reaktif: 

Perilaku menyimpang yang terkait dengan rekasi masyarakat atau agen kontrol 

sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang.  Artinya apabila ada reaksi 

dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan memberi cap atau tanda (label) 

terhadap si pelaku maka perilaku itu telah dicap menyimpang, demikian pula si 

pelaku  juga dikatakan menyimpang. Dengan demikian apa yang menyimpang 

dan apa yang tidak, tergantung dari ketetapan-ketetapan (atau reaksi-reaksi) 

dari anggota masyarakat terhadap suatu tindakan. 

 

4.  Normatif: 

     Perilaku menyimpang adalah suatu perbuatan yang melanggar norma sosial. 

Norma adalah suatu standar tentang apa yang seharusnya atau tidak 

seharusnya dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga masyarakat pada 

suatu keadaan tertentu.  

 

B. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Perilaku Menyimpang 

 Ruang lingkup sosiologi perilaku menyimpang mencakup berbagai macam 

aspek yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai sosial dan peraturan yang diakui 

masyarakat. Norma merupakan nilai-nilai sosial berisi tentang perintah dan larangan, 

sangat terkait dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat tetapi tidak tertulis (tidak 

terkodifikasi), sedangkan peraturan merupakan perundang-undangan yang dibuat 

oleh pihak berwenang secara tertulis (kodifikasi).   

Norma terbagi atas 4 (empat) macam yaitu norma agama, norma kesusilaan, 

norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yakni peraturan yang dibuat 

dan ditetapkan agama masing-masing yang ada didalam kitab suci agama. Norma 

agama memiliki sanksi yang tidak tegas karena sanksi akan diperolehnya pada suatu 

waktu nanti.  
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Norma kesusilaan dan norma kesopanan merupakan peraturan yang dibuat 

oleh masyarakat sesuai dengan suku, adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat di 

suatu daerah tertentu. Norma kesusilaan dan norma kesopanan memiliki sanksi yang 

tidak tegas karena sanksi diperoleh hanya berupa cemoohan atau sindiran saja. 

Sedangkan norma hukum yakni peraturan yang dikeluarkan oleh suku, adat, budaya, 

dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah tertentu, tetapi memiliki sanksi yang 

tegas.  

Jika suatu anggota masyarakat melanggar peraturan adat maka ketua adat 

dapat bertindak dengan mengusir agar keluar dari wilayah tersebut, contoh larangan 

perkawinan satu marga pada masyarakat suku Batak, dan larangan pernikahan 

saudara sepupu yang kedua orang tua wanitanya saudara sekandung pada 

masyarakat suku Padang, dan segala peraturan lainnya di daerah tertentu. 

Norma hukum dan peraturan hukum berbeda karena norma hukum merupakan 

suatu aturan yang dibuat oleh masyarakat berisi perintah dan larangan yang harus 

dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat, walaupun tidak tertulis. Sedangkan 

peraturan yakni suatu aturan yang berisi perintah dan larangan dibuat oleh pihak-

pihak yang berwenang secara tertulis, peraturan tersebut harus dipatuhi dan ditaati 

oleh seluruh masyarakat.  

Didalam Sosiologi studi tentang pelanggaran norma sosial atau pelanggaran 

peraturan sebenarnya tidak hanya dipelajari didalam sub bidang sosiologi Perilaku 

Menyimpang saja, tetapi dipelajari pula pada masalah sosial dan kriminologi. 

Perbedaan dalam hal analisisnya dengan studi penyimpangan sosial dapat terlihat 

didalam gambar berikut: 

 

  

Kriminologi 

  Penyimpangan               

Sosial 

Masalah 
Sosial 
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Masalah-masalah sosial merupakan semua perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan hukum yang berlaku umum, dimana didalamnya termasuk perbuatan 

penyimpangan sosial (social deviance) dan kriminologi (criminology). Masalah sosial 

yakni isu-isu sosial yang oleh banyak orang dianggap masalah atau merugikan 

kesejahteraan masyarakat. Biasanya setiap masalah sosial memiliki resolusi yang 

berbeda-beda sesuai dengan macam-macam kepentingannya seperti, pencemaran 

udara, kenakalan anak, aborsi, kejahatan, perkosaan, diskriminasi ras dan etnik, 

pengangguran dan korupsi. Pelaku masalah sosial dapat dikategorikan sebagai 

individu, jaringan organisasi atau masyarakat. 

 Penyimpangan sosial (social deviance) dapat didefinisikan sebagai masalah 

sosial tetapi tidak semua masalah sosial dikategorikan sebagai penyimpangan 

sosial. Didalam penyimpangan sosial dapat ditemukan masalah pelanggaran norma 

dan hukum. Penyimpangan sosial pada pelanggaran norma dikategorikan tidak 

menimbulkan korban (without victims), sedangkan penyimpangan sosial pada 

pelanggaran hukum dikategorikan dapat menimbulkan korban (victims) dan dapat 

pula tidak menimbulkan korban (without victims). Artinya korbannya adalah dirinya 

sendiri seperti bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, lesbian, homoseksual, 

transgender, trans seksual, dan lainnya.  

 Kriminologi (criminology) merupakan studi tentang orang-orang yang 

melakukan pelanggaran hukum. Kejahatan merupakan bentuk khusus dari perilaku 

menyimpang yang secara formal dan resmi ditetapkan oleh penguasa. Oleh karena, 

tidak semua penyimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai kejahatan tetapi 

sebaliknya semua kejahatan dikategorikan penyimpangan, misalnya orang yang 

mengalami sakit jiwa, dikatakan sebagai penyimpangan tetapi bukan kejahatan. 

Ruang lingkup sosiologi perilaku menyimpang berada pada pemahaman 

mendasar akan ciri-ciri masyarakat dan perilaku manusia, seperti permainan peran, 

afiliasi kelompok, organisasi, interaksi antara kelompok, gaya hidup, sikap, nilai, 

komponen masyarakat dan perilaku yang menjadi fokus perhatian sosiolog. Oleh 

karena itu, obyek sosiologi perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap 

menyimpang, tipe orang yang dituduh menyimpang, penguasa yang memiliki 

kewenangan untuk bereaksi atas perilaku menyimpang, jenis reaksi atas 

penyimpangan, dan konsekuensi dari penyimpangan tersebut. 
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C. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Sosiologi Perilaku 

Menyimpang kerjakanlah latihan berikut! 

1. Sosiologi perilaku menyimpang merupakan pengetahuan yang mempelajari 

tentang perilaku masyarakat. Jelaskanlah ruang lingkup dari Sosiologi Perilaku 

Menyimpang! 

2. Obyek sosiologi perilaku menyimpang menjelaskan tentang berbagai macam 

perilaku masyarakat. Jelaskanlah macam-macam perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai sosiologi perilaku menyimpang! 

 

 

Petunjuk Jawaban: 

1. Buka kembali materi dalam buku ajar ini mengenai pengertian Sosiologi 

Perilaku Menyimpang kemudian cocokkan antara jawaban Anda mengenai 

ruang lingkup dengan pengertian Sosiologi Perilaku Menyimpang. 

2. Berbagai macam perbuatan yang dilakukan tidak seluruhnya dapat 

dikategorikan sebagai perilaku menyimpang sehingga diperlukan batasan-

batasannya. Oleh karena itu, carilah batasan-batasan tersebut dalam buku ajar 

ini. 

Tes Formatif 

 Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda 

dalam menguasai materi Pengantar Sosiologi Perilaku Menyimpang ini. 
 

1. Penyimpangan sosial adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-

keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang 

akhirnya pelaku dikenai sanksi. Statement diatas merupakan salah satu 

pengertian perilaku menyimpang yang dikemukakan oleh................... 

a. James W.Van der Zanden  

b. Bruce J Cohen  

c. Ronald A Hordert  

d. Gillin and Gillin  

e. Paul B Horton 

 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                   Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Pengantar Sosiologi Perilaku Menyimpang 

                                                         15                                                 Universitas Negeri Jakarta 
 

2. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar tidak menyesuaikan diri 

dengan norma-norma yang berlaku dan diterima oleh sebagian besar anggota 

masyarakat. Pengertian perilaku menyimpang dikemukakan oleh.............. 

a. Bruce J Cohen  

b. Ronald A Hordert  

c. Gillin and Gillin  

d. Paul B Horton 

e. G. Kartopoetra  

 
3. Unsur-unsur dari perilaku menyimpang adalah................kecuali...... 

a. Adanya suatu perbuatan atau tindakan 

b. Dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang atau 

sekelompok orang 

c. Melanggar norma atau nilai sosial yang diakui masyarakat 

d. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh penguasa 

e. Pelaku mendapat sanksi dari pihak-pihak yang berwenang. 

 
4.   Segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau 

perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan. Diasumsikan, bahwa 

sebagian besar masyarakat dianggap melakukan cara-cara dan tindakan yang 

benar. Definisi Perilaku Menyimpang dapat pula ditinjau secara ........ 

a. Absolut atau Mutlak 

b. Statistikal 

c.   Reaktif 

d.   Normatif 

e.   Definitif 

 
5. Aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah jelas adanya sehingga 

anggota masyarakat diwajibkan harus menyetujui tentang apa yang disebut 

perbuatan menyimpang dan bukan menyimpang. Definisi Perilaku 

Menyimpang dapat pula ditinjau secara ........ 

a. Absolut atau Mutlak 

b. Statistikal 

c. Reaktif 
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d. Normatif 

e. Definitif 

 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. C 

2. E 

3. D 

4. B 

5. A 

D. Kesimpulan  

Perilaku menyimpang (deviant behaviour) yaitu semua tindakan yang 

bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tatasosial 

masyarakat. Perilaku menyimpang didefinisikan sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat secara sadar 

atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah disepakati 

bersama, yang menimbulkan korban (victims) maupun tidak ada korban(victims). 

Perilaku menyimpang (deviant behaviour) yang menimbulkan korban dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. Sedangkan perilaku 

menyimpang yang tidak menimbulkan korban disebut penyimpangan, dimana 

korbannya adalah diri sendiri. 

Guna mengatasi tindakan perilaku menyimpang dan perbuatan antisosial 

diperlukan adanya pengendalian sosial agar tercipta keteraturan sosial ataupun 

ketertiban sosial. Pengendalian sosial yakni suatu perbuatan yang dilakukan untuk 

mengatasi terjadinya perbuatan antisosial. Pengendalian sosial dapat berupa reaksi 

refresif dan preventif yang dapat dilakukan secara formal maupun informal. 

Pengendalian sosial merupakan reaksi masyarakat atas terjadinya perbuatan 

antisosial, seperti perilaku menyimpang, tindak kejahatan, pelanggaran, dan 

kenakalan.    

Reaksi refresif secara formal dalam melakukan pengendalian sosial yaitu suatu 

perbuatan yang dilakukan melalui penegakan hukum yang dilakukan secara formal. 

Penegakan hukum secara formal dilakukan melalui lembaga penegakan hukum yang 

diberikan mandat oleh masyarakat untuk bertindak dan memproses para pelaku 

melalui hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui sistem hukum yang berlaku 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                   Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Pengantar Sosiologi Perilaku Menyimpang 

                                                         17                                                 Universitas Negeri Jakarta 
 

yaitu sistem peradilan pidana, (criminal justice system) terdiri dari macam-macam 

unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan (penjara).    

Sedangkan yang dimaksudkan dengan reaksi refresif secara informal dalam 

melakukan pengendalian sosial yaitu suatu perbuatan yang dilakukan melalui usaha-

usaha pencegahan secara swakarsa oleh masyarakat. Usaha-usaha itu dapat 

berbentuk pengadaan sistim keamanan lingkungan (siskamling), penggunaan teralis 

besi pada jendela dan pintu rumah, pemasangan portal di setiap ujung jalan, 

pemasangan CCTV (circuit camera television) didalam lingkungan pemukiman dan 

perkantoran, pemberian lampu yang sangat terang disetiap perempatan jalan, dan 

lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut bertujuan 

untuk mencegah terjadi perbuatan antisosial seperti perilaku menyimpang, tindak 

kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan.    

Berdasarkan definisi dari beberapa pakar dapat dikatakan bahwa unsur-unsur 

perilaku menyimpang adalah: 

1. 1.  Adanya suatu perbuatan atau tindakan 

2. Dilakukan secara sadar atau tidak sadar oleh seseorang atau sekelompok 

orang 

3. Melanggar norma atau nilai sosial yang diakui masyarakat 

4. Pelaku mendapat sanksi dari pihak-pihak yang berwenang. 

 
 Ruang lingkup sosiologi perilaku menyimpang berada pada pemahaman 

mendasar akan ciri-ciri masyarakat dan perilaku manusia, seperti permainan peran, 

afiliasi kelompok, organisasi, interaksi antara kelompok, gaya hidup, sikap, nilai, 

komponen masyarakat dan perilaku yang menjadi fokus perhatian sosiolog. Oleh 

karena itu, obyek sosiologi perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap 

menyimpang, tipe orang yang dituduh menyimpang, penguasa yang memiliki 

kewenangan untuk bereaksi atas perilaku menyimpang, jenis reaksi atas 

penyimpangan, dan konsekuensi dari penyimpangan tersebut. 
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E.  Sumber Belajar Lain 

 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan diatas maka sebaiknya 

para mahasiswa dapat membaca buku-buku : 

 
Beeker, Howard S, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Edisi Perluasan 

New York: Free Press. 1993 
 
Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. 

Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc 
 
Goode, 1983. Deviant behaviour, New York: West Publishing Company  
 
Sagarin, Edward, Deviants and Deviance: An Introduction to the Study of Disvalued 

People and Behaviour, New York: Holt, 1995 
 
Schur, Edwin M. Labelling Women Deviant, Gender, Stigma, and social Control, New 

York: Random House, 1994 
 
Siahaan, Jokie M.S, 2004. Sosiologi Perilaku Menyimpang, Jakarta: Universitas 

Terbuka 
 
 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                   Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan ilmu lainnya 

 

 

                                                       19                                                      Universitas Negeri Jakarta 
 

BAB   III 

HUBUNGAN SOSIOLOGI PERILAKU MENYIMPANG 
DENGAN ILMU-ILMU LAINNYA 

 
 

Perilaku menyimpang yang dilakukan individu dipengaruhi oleh kondisi dan 

keadaan yang secara khusus mempengaruhi individu tersebut, seperti keturunan dan 

pengalaman keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang 

dipengaruhi secara genetik, walaupun ada pula yang berdasarkan proses sosialisasi. 

Perilaku menyimpang yang dipengaruhi secara genetik menjelaskan, bahwa 

manusia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh keturunan dan pengalaman 

keluarga. Berdasarkan hal itu, maka Sosiologi Perilaku Menyimpang memiliki 

hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti biologi, ilmu Medis atau Psikiatri, 

Psikoanalisis, dan Psikologis.  

 
A. Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan Ilmu Biologi 

Keberadaan manusia di dunia memang sangat dipengaruhi oleh hubungan 

biologis dan keadaan tertentu dari keluarganya, sehingga manusia tidak dapat 

dilepaskan dari ikatan biologis keluarganya. Keadaan ini menjelaskan bahwa 

perilaku individu terbentuk karena ada hubungan biologis dengan keluarganya, 

dengan demikian keluarga dianggap sebagai wadah yang akan membentuk 

kepribadian individu, keluarga akan sangat banyak mewarnai perilaku individu. Oleh 

karena itu, perilaku menyimpang yang dilakukan individu seperti kejahatan, 

alkoholisme, penyalahgunaan obat, keterbelakangan mental dan penyimpangan 

seksual dipengaruhi oleh hubungan biologis dan keadaan tertentu dari keluarga.   

Menurut ilmu biologis, perilaku manusia sangat dipengaruhi unsur biologis 

keluarga yang menurunkannya, terutama dalam hal perilaku simbolis atau sosial 

individu, karena biologis memiliki relevansi terhadap perilaku yang dimiliki individu. 

Dengan demikian, perilaku meyimpang seseorang seperti melakukan kejahatan, 

alkoholisme, penyalahgunaan obat, keterbelakangan mental dan penyimpangan 

seksual dapat diwariskan secara biologis dari keluarganya.  

Sutherland didalam Teori Belajar Sosial (Differential Association Theory) 

menyatakan bahwa perilaku menyimpang individu terjadi karena adanya proses 

pembelajaran (sosialisasi), bukan karena warisan biologis. Sutherland membantah 
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jika dikatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan warisan biologis secara 

genetik. Bahkan sebaliknya Sutherland meyakini bahwa perilaku menyimpang bukan 

merupakan pengaruh genetik, tetapi karena adanya proses pembelajaran. 

Sutherland memperkenalkan teorinya dalam buku yang berjudul Principles of 

Criminology pada tahun 1939. Differential Association Theory (Teori Belajar Sosial) 

memiliki 9 (sembilan) macam premis yaitu; 

1. Criminal behavior is learned (tingkah laku kejahatan itu dipelajari) 

2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of 

communication (tingkah laku kejahatan itu dipelajari didalam interaksi dengan 

orang lain melalui proses komunikasi). 

3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate 

personal groups (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kejahatan 

atau kriminal terjadi pada kelompok-kelompok orang yang dekat).  

4. When criminal behavior is learned, the learning includes : techniques of 

committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very 

simple and,  the specific direction of motives, drives, rationalizations, and 

attitudes (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka pembelajaran itu 

termasuk: teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat 

sulit, sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, 

rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).         

5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the 

legal codes as favorable or unfavorable. (arah khusus dari motif dan dorongan-

dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang menguntungkan 

atau merugikan). 

6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to 

violation of law over definitions unfavorable to violation of law. (seseorang 

menjadi delinquent karena mempertimbangkan definisi-definisi yang 

menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam melanggar hukum). 

7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity. 

(pembelajaran tingkah laku kriminal bermacam-macam bergantung pada 

frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan intensitasnya). 

8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and 

anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involves in any 

other learning. (Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui kelompok 
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dengan pola kriminal dan anti kriminal dengan melibatkan semua mekanisme 

yang ada di setiap pembelajaran perilaku kriminal). 

9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not 

explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an 

expression of the same needs and values. (Walaupun tingkah laku kriminal 

merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi tingkah laku 

kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum karena tingkah 

laku nonkriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang 

sama).  

 
Sutherland dan Cressy (1978:123) menyatakan bahwa perilaku menyimpang 

tidak mungkin diwariskan secara biologis, karena perbuatan perilaku menyimpang 

didefinisikan oleh pembuat kebijakan sehingga sangat bebas dari warisan biologis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Sutherland dan Cressy menolak jika dikatakan 

bahwa perilaku menyimpang merupakan warisan biologis dari keluarga pelaku 

perilaku menyimpang.  

Pendapat tersebut disangkal oleh pakar lain yaitu Lambroso, dimana Lambroso 

menyatakan bahwa pelaku perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri fisik tertentu. 

Menurutnya ciri-ciri fisik individu seperti jenis rambut, bentuk wajah, tinggi badan, 

bentuk telinga, dan lainnya merupakan warisan biologis dari para keluarga pelaku 

perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil pengamatan, Lambroso sangat yakin 

bahwa perilaku menyimpang memang dipengaruhi unsur biologis keluarga.  

Pendapat dari Wilson dan Herrnstein (1985) menyatakan bahwa perbuatan 

perilaku menyimpang merupakan gabungan antara sifat perilaku menyimpang 

manusia dengan kecenderungan biologis dari pelaku perilaku menyimpang. Perilaku 

menyimpang itu merupakan hasil dari suatu pilihan individu yang ditentukan 

berdasarkan konsekuensi yang akan didapat dari perbuatannya. Jika melakukan 

perbuatan perilaku menyimpang akan menghasilkan suatu konsekuensi berupa 

penghargaan dan penghukuman, begitu pula tidak melakukan perilaku menyimpang 

juga mempertimbangkan untung dan rugi. 

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan 

perilaku menyimpang memiliki keterkaitan dengan warisan biologis keluarganya, 

terutama pada bentuk ciri-ciri fisik pelaku. Perbuatan menyimpang dapat diatasi 
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dengan mempelajari macam-macam bentuk fisik manusia secara biologis sehingga 

perbuatan perilaku menyimpang dapat diatasi secara preventif. 

 

B. Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan Ilmu Medis atau Psikiatri 

 Perilaku menyimpang menurut pandangan Ilmu Medis atau Psikiatri merupakan 

suatu penyakit psikologis sehingga harus diatasi dengan memberinya pengobatan. 

Berdasarkan hal itu, maka Ilmu Medis atau Psikiatri menganggap pelaku dari 

perilaku menyimpang sebagai orang tidak waras dan perlu segera ditangani secara 

medis. Ilmu Medis atau Psikiatri memandang perilaku menyimpang sebagai suatu 

penyakit yang harus diatasi oleh diri pelaku itu sendiri. Hal itu mengindikasikan 

bahwa perilaku menyimpang berada dari dalam diri pelaku dan tidak sama sekali 

terpengaruh oleh budaya atau unsur biologis dari keluarga pelaku prilaku 

menyimpang.  

 Ilmu Medis atau Psikiatri beranggapan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan 

dasar yang dibawanya sejak lahir, khususnya kebutuhan emosi. Jika ketika kecil 

individu mengalami kehilangan masa pemenuhan dasar akan kebutuhan emosinya, 

maka pada masa dewasa individu cenderung akan membentuk pola kepribadian 

tertentu. Oleh karena itu, pengalaman masa kecil sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan struktur kepribadian dan pola perilaku individu pada masa dewasa.  

 Selain itu pengalaman masa kecil didalam keluarga juga memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perilaku anak selanjutnya, apakah akan menjadi penyimpang 

atau normal. Misalnya seorang anak yang diperlakukan kasar oleh orang tuanya 

(dipukul, ditampar, dan lainnya), anak akan menyimpan pengalaman kasar tersebut 

didalam dirinya sehingga kecenderungan anak untuk berperilaku kasar akan tinggi. 

Hal itu terjadi karena perbuatan orang tua yang berlaku kasar dianggapnya suatu 

kewajaran. Perilaku seperti itu dianggapnya sebagai kebiasaan dan benar, sehingga 

anak akan berperilaku kasar dan menyimpang.  

 Didalam teori ilmu Medis atau Psikiatri dikatakan bahwa pengalaman tertentu 

dimasa kecil mempunyai pengaruh yang melebihi pengaruh pengalaman sosial budaya 

lainnya. Teori tersebut menjelaskan bahwa sifat kepribadian umum seperti penataan 

emosi, masa kedewasaan yang terlambat, perasaan yang tidak nyaman, tidak mampu 

mengekspresikan kasih sayang merupakan ciri-ciri penyimpangan. Oleh karena itu, 

berperilaku menyimpang menjadi media untuk mengekspresikan sifat kepribadian 

tersebut sebagai kompensasi dari masa lalunya yang hilang. 
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 Berdasarkan teori ilmu Medis atau Psikiatri, dapat dijelaskan bahwa perilaku 

menyimpang merupakan urusan dalam diri sendiri pelaku perilaku menyimpang berupa 

kerusakan psikologis. Pelaku perilaku menyimpang dikategorikan sebagai penderita 

sakit mental dan mengalami gangguan psikologis. Para penyimpang harus dideteksi 

secara cermat oleh dokter ahli kejiwaan sehingga dapat diobati penyakitnya. Untuk 

mengatasi perilaku menyimpang menurut ilmu Medis atau Psikiatri, dibutuhkan terapi 

kejiwaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan perilaku menyimpang lagi. 

  
C. Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan Ilmu Psikoanalisis 

 Perilaku menyimpang menurut pandangan Ilmu Psikoanalitis sangat 

dipengaruhi kepribadian yang dimiliki para pelaku. Ahli psikoanalitis Sigmund Freud 

menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar 

yaitu perasaan terdalam (inner feeling) yang dimilikinya. Alam bawah sadar akan 

membentuk kepribadian yang terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu id, ego, dan 

superego.  

 Id merupakan alam bawah sadar yang akan menggerakkan manusia, bagian 

bawah sadar yang dapat melakukan rangsangan biologis dan terdapatnya berbagai 

ide terpendam. Ego yaitu bagian dari pikiran sadar yang ada pada diri manusia 

sebagai mahluk, sedangkan superego yakni bagian sadar yang berhubungan 

dengan kesadaran, maka superego terdiri dari berbagai macam pembatasan sosial.  

Sigmund Freud menyatakan bahwa antara ego dan id terdapat pertentangan yang 

konstan sehingga keduanya akan mempengaruhi perilaku manusia.  

 Perilaku manusia merupakan bentuk pertentangan yang tidak terselesaikan 

antara id dan ego saling berusaha memenangkan sehingga jika id yang menang 

maka perilaku manusia lebih dikuasai unsur rangsangan biologis, baliknya jika ego 

yang menang maka perilaku manusia akan lebih dikuasai unsur pikiran sadar yang 

ada pada diri manusia. Oleh karena itu, perilaku menyimpang terjadi karena adanya 

konflik antara id dan ego yang menyebabkan timbulnya ketidaklayakan perbuatan 

sosial yang ditetapkan masyarakat. Terjadinya perilaku menyimpang karena 

persatuan antara id dan ego memperoleh kemenangan terhadap superego, karena 

superego tidak mampu mengatasi id dan ego maka timbul perbuatan yang dilarang 

masyarakat, seperti berupa penyimpangan.  

 Perbuatan perilaku menyimpang yang dilakukan individu merupakan hasil 

berpikir mundur manusia, biasanya aktifitas penyimpangan secara tidak disadari 
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memunculkan keinginan masa kanak-kanak yang belum tercapai. Oleh karena itu, 

ketika diusia dewasa, semua keinginan kanak-kanaknya ingin diselesaikannya, maka 

terjadilah perbuatan perilaku menyimpang, seperti meminum minuman beralkohol, 

penyalahgunaan narkoba, lesbian, homo seksual, trans gender, trans seksual, bunuh 

diri, dan lainnya.  Hal itu terjadi karena masih dimilikinya kepribadian yang pasif 

merasa tidak nyaman dan penuh ketergantungan kepada pihak lain. 

 
D. Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan Ilmu Psikologis 

 Tindak perilaku menyimpang yang dilakukan pelaku, selain dipengaruhi faktor 

eksternal juga dipengaruhi faktor internal, salah satunya yaitu kejiwaan seseorang. 

Ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang yaitu ilmu Psykologi. Didalam 

ilmu Psykologi akan diketahui berbagai hal yang terkait dengan kepribadian 

seseorang, dimana kepribadian dapat mempengaruhi tingkah laku dan perbuatan. 

 Sosiologi Perilaku Menyimpang sangat membutuhkan pengetahuan yang terkait 

dengan kejiwaan dan kepribadian seseorang. Ilmu Psykologi dapat menjelaskan 

tentang kejiwaan dan kepribadian yang sangat penting bagi Sosiologi Perilaku 

Menyimpang karena dengan mengetahui hal tersebut, akan dapat dicegah dan 

ditanggulangi perbuatan perilaku menyimpang serupa di waktu yang akan datang. 

Selain itu dengan mengetahui kejiwaan dan kepribadian seseorang akan diketahui 

latar belakang mengapa perbuatan perilaku menyimpang itu dilakukan. 

Ilmu Psykologi berguna untuk menjelaskan terjadinya perilaku menyimpang 

sehingga memberikan sumbangkan pengetahuan bagi penegak hukum dalam 

memutuskan suatu perkara. Keputusan dapat dikatakan adil karena telah 

mempertimbangkan faktor-faktor secara psikologis, selain itu dapat pula untuk 

mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang serupa di masa yang akan 

datang. Menurut Eyseck’s perilaku menyimpang merupakan hasil interaksi antara 

kondisi lingkungan tertentu dengan kepribadian bawaan sejak lahir. Sebenarnya 

manusia sejak lahir memiliki instink untuk berbuat menyimpang, jika lingkungan 

disekitarnya mendukung seperti, kemiskinan, pendidikan rendah dan pengangguran 

maka instink untuk berbuat menyimpang akan muncul sehingga terjadilah perilaku 

menyimpang. 

 Dalam gangguan Psikologis dikenal pula perilaku menyimpang psikopath yang 

disebabkan karena memiliki kepribadian psikopath. Perilaku psikopath menurut ilmu 

Psikologi dapat terjadi karena dipengaruhi kegagalan menilai dan tidak mampu 
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belajar dari pengalaman. Perilaku psikopath yaitu suatu perbuatan yang dilakukan 

untuk menikmati kesulitan yang dialami korbannya, seperti menyaksikan saat 

korbannya dalam proses akan meninggal dunia, senang melihat orang lain dalam 

masa sulit akibat penyiksaannya, contoh membunuh berangkai, delinkuensi dan 

berbagai perilaku antisosial lainnya.   

E. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Hubungan 

Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan ilmu lain-lainnya, kerjakanlah latihan berikut! 

1. Ilmu Sosiologi Perilaku Menyimpang secara konsep memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan ilmu biologi, jelaskanlah dimana persamaan dan perbedaan 

tersebut! 

2. Setiap ilmu yang terkait dengan Sosiologi Perilaku Menyimpang memiliki 

hubungan yang sangat kuat, dan secara tidak langsung saling terkait. 

Jelaskanlah secara rinci dengan menggunakan diagram, bagaimana hubungan 

antar ilmu-ilmu lainnya dengan Sosiologi Perilaku Menyimpang.  

 
Petunjuk Jawaban: 

1. Buka kembali materi tentang hubungan antara Sosiologi Perilaku Menyimpang 

dengan ilmu lain-lainnya sehingga akan diketahui persamaan dan perbedaan 

dari kedua ilmu tersebut. 

2. Jika telah dipahami masing-masing sumbangan pengetahuan kepada Sosiologi 

Perilaku Menyimpang maka dapat dibuat diagram saling keterkaitan antara 

Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu baca 

kembali materi hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan ilmu lain-

lainnya secara baik dan pahami maksudnya. 

Tes Formatif 

  Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda 

dalam menguasai materi Hubungan Sosiologi Perilaku Menyimpang dengan ilmu-

ilmu lainnya.  

1. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu seperti kejahatan, 

alkoholisme, penyalahgunaan obat, keterbelakangan mental, penyimpangan 
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seksual dipengaruhi oleh hubungan ................dan keadaan tertentu dari 

keluarga.   

a. Biologis  

b. Sosiologis 

c. Modernis 

d. Psikologis 

e. Semua benar 

 
2. Perilaku menyimpang individu terjadi karena adanya proses pembelajaran 

(sosialisasi), bukan karena warisan biologis. Hal ini dikemukakan oleh........ 

a. Emil Dukheim 

b.  Max Weber 

c.  Sutherland 

d.  Karl Marx 

e.  Lambroso 

 
3. Pelaku perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri fisik tertentu, hal itu dikemukakan 

.... 

a. Emil Dukheim 

b.  Max Weber 

c.  Sutherland 

d.  Karl Marx 

e.  Lombroso 

 
4. Pelaku dari perilaku menyimpang dikategorikan sebagai orang tidak waras dan 

perlu segera ditangani secara medis. Oleh karena itu Sosiologi Perilaku 

Menyimpang perlu melakukan hubungan ilmu dengan............................ 

a. Medis atau Psikiatri 

b. Teori Belajar Sosial 

c. Psikoanalitis 

d. Penyakit Dalam 

e. Penyakit Medis  

 
5. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar yaitu perasaan 

terdalam (inner feeling) yang dimilikinya. Alam bawah sadar akan membentuk 
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kepribadian yang terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu id, ego, dan superego. Hal 

ini dikemukakan oleh ......... 

a. Paulus Robert 

b. Sigmund Freud 

c. Sutherland 

d. Emil Dukheim 

e. Marthin Lutther 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. A    

2. C  

3. E 

4. A  

5. B  

F. Kesimpulan  

 Menurut ilmu biologis, perilaku manusia sangat dipengaruhi unsur biologis 

keluarga yang menurunkannya, terutama dalam hal perilaku simbolis atau sosial 

individu, karena biologis memiliki relevansi terhadap perilaku yang dimiliki individu. 

Dengan demikian, perilaku meyimpang seseorang seperti melakukan kejahatan, 

alkoholisme, penyalahgunaan obat, keterbelakangan mental dan penyimpangan 

seksual dapat diwariskan secara biologis dari keluarganya.  

Sutherland dan Cressy (1978:123) menyatakan bahwa perilaku menyimpang 

tidak mungkin diwariskan secara biologis, karena perbuatan perilaku menyimpang 

didefinisikan oleh pembuat kebijakan sehingga sangat bebas dari warisan biologis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka Sutherland dan Cressy menolak jika dikatakan 

bahwa perilaku menyimpang merupakan warisan biologis dari keluarga pelaku 

perilaku menyimpang.  

 Ilmu Medis atau Psikiatri beranggapan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan 

dasar yang dibawanya sejak lahir, khususnya kebutuhan emosi. Jika ketika kecil 

individu mengalami kehilangan masa pemenuhan dasar akan kebutuhan emosinya, 

maka individu cenderung akan membentuk pola kepribadian tertentu. Oleh karena 

itu, pengalaman masa kecil sangat berpengaruh terhadap pembentukan struktur 

kepribadian dan pola perilaku individu pada masa dewasa.  
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 Selain itu pengalaman masa kecil didalam keluarga juga memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perilaku anak selanjutnya, apakah akan menjadi penyimpang 

atau normal. Misalnya seorang anak yang diperlakukan kasar oleh orang tuanya 

(dipukul, ditampar, dan lainnya), anak akan menyimpan pengalaman kasar tersebut 

didalam dirinya sehingga kecenderungan anak untuk berperilaku kasar akan tinggi. 

Hal itu terjadi karena perbuatan orang tua yang berlaku kasar dianggapnya suatu 

kewajaran. Perilaku seperti itu dianggapnya sebagai kebiasaan dan benar, sehingga 

anak akan berperilaku kasar dan menyimpang.  

 Perilaku menyimpang menurut pandangan Ilmu Psikoanalitis sangat 

dipengaruhi kepribadian yang dimiliki para pelaku. Ahli psikoanalitis Sigmund Freud 

menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar 

yaitu perasaan terdalam (inner feeling) yang dimilikinya. Alam bawah sadar akan 

membentuk kepribadian yang terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu id, ego, dan 

superego.  

 Id merupakan alam bawah sadar yang akan menggerakkan manusia, bagian 

bawah sadar yang dapat melakukan rangsangan biologis dan terdapatnya berbagai 

ide terpendam. Ego yaitu bagian dari pikiran sadar yang ada pada diri manusia 

sebagai mahluk, sedangkan superego yakni bagian sadar yang berhubungan 

dengan kesadaran, maka superego terdiri dari berbagai macam pembatasan sosial.  

Sigmund Freud menyatakan bahwa antara ego dan id terdapat pertentangan yang 

konstan sehingga keduanya akan mempengaruhi perilaku manusia.  

 Perilaku manusia merupakan bentuk pertentangan yang tidak terselesaikan 

antara id dan ego saling berusaha memenangkan sehingga jika id yang menang 

maka perilaku manusia lebih dikuasai unsur rangsangan biologis, baliknya jika ego 

yang menang maka perilaku manusia akan lebih dikuasai unsur pikiran sadar yang 

ada pada diri manusia. Oleh karena itu, perilaku menyimpang terjadi karena adanya 

konflik antara id dan ego yang menyebabkan timbulnya ketidaklayakan perbuatan 

sosial yang ditetapkan masyarakat. Terjadinya perilaku menyimpang karena 

persatuan antara id dan ego memperoleh kemenangan terhadap superego, karena 

superego tidak mampu mengatasi id dan ego maka timbul perbuatan yang dilarang 

masyarakat, seperti berupa penyimpangan.  

Didalam ilmu Psykologi akan diketahui berbagai hal yang terkait dengan 

kepribadian seseorang, dimana kepribadian seseorang dapat mempengaruhi tingkah 

laku dan perbuatannya. Oleh karena itu, Sosiologi Perilaku Menyimpang sangat 
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membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan kejiwaan dan kepribadian 

seseorang. Ilmu Psykologi dapat menjelaskan tentang kejiwaan dan kepribadian 

seseorang yang sangat penting bagi ilmu Perilaku Menyimpang karena dengan 

mengetahui hal tersebut, akan dapat dicegah dan ditanggulangi perbuatan Perilaku 

Menyimpang serupa di waktu yang akan datang. Selain itu dengan mengetahui 

kejiwaan dan kepribadian seseorang akan diketahui latar belakang mengapa 

perbuatan Perilaku Menyimpang itu dilakukan oleh pelaku. 

Ilmu Psykologi berguna untuk menjelaskan terjadinya perilaku menyimpang 

sehingga memberikan sumbangkan pengetahuan bagi penegak hukum dalam 

memutuskan suatu perkara. 

G. Sumber Belajar Lain 

 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan di atas maka sebaiknya 

para mahasiswa dapat membaca buku-buku : 

 
Beeker, Howard S, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Edisi Perluasan 

New York: Free Press. 1993 
 
Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. 

Chicago: Holt, Rinehart and Winston, Inc 
 
Goode, 1983. Deviant behaviour, New York: West Publishing Company  
 
Sagarin, Edward, Deviants and Deviance: An Introduction to the Study of Disvalued 

People and Behaviour, New York: Holt, 1995 
 
Schur, Edwin M. Labelling Women Deviant, Gender, Stigma, and social Control, New 

York: Random House, 1994 
 
Siahaan, Jokie M.S, 2004. Sosiologi Perilaku Menyimpang, Jakarta: Universitas 

Terbuka 
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BAB   IV 

SEJARAH PERKEMBANGAN 

SOSIOLOGI PERILAKU MENYIMPANG 

 

A. Sejarah Sosiologi Perilaku Menyimpang 

Dalam mempelajari sejarah perkembangan suatu ilmu harus didasarkan pada suatu 

teori karena dengan teori dapat dijelaskan mengenai gejala-gejala yang akan dimengerti. 

Menurut George B Vold, teori merupakan bagian penting dari suatu penjelasan atas gejala-

gejala yang tidak dipahami. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perkembangan Sosiologi 

Perilaku Menyimpang harus dijelaskan melalui teori-teori yang ada atau disebut juga dengan 

etiologi yaitu ilmu yang mempelajari asal mula dari suatu hal.   

 Pengetahuan yang berasal dari akal manusia menurut sejarah diperoleh berdasarkan 

atas dua macam bentuk pendekatan yang akan menjadi landasan bagi lahirnya berbagai 

macam teori termasuk Sosiologi Perilaku Menyimpang, diantaranya yaitu; spriritual atau 

demonological explanation atau alam gaib dan naturalis atau naturalistic explanation. 

  
1. Demonological Explanation atau Spiritualisme 

Untuk dapat menjelaskan mengenai sejarah Perilaku Menyimpang memang 

dibutuhkan pengetahuan dan keterangan-keterangan yang terkait dengan banyak hal, 

diantaranya kekuatan gaib. Dikatakan kekuatan gaib karena perbuatan manusia yang 

melakukan kejahatan digolongkan sebagai perbutan jahat yang dikendalikan oleh kekuatan 

setan. Sebaliknya jika perbuatan manusia yang mengarah kepada perbuatan kebaikan 

digolongkan sebagai kekuatan dewa. Pada masa itu manusia tidak dapat memberikan 

keterangan lain atas adanya kasus perbuatan baik dan  jahat, karena pengetahuan manusia 

saat itu masih terbatas sehingga penjelasan kejahatan dan kebaikan hanya didasarkan 

kepada kekuatan gaib saja. Hal inilah yang dinamakan sebagai penjelasan demonological 

explanation. 

Penjelasan demonological explanation tentang kepercayaan manusia kepada hal-hal 

yang gaib diketahui dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi, antropologi. Ketika itu 

manusia masih memiliki kepercayaan primitif sehingga segala yang terjadi sebagai 

kehendak dewa, jika bencana yang datang dianggap sebagai hukuman dewa atas perbuatan 

yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dewa. Tetapi semua penjelasan 

tentang sejarah kejahatan yang berdasarkan penjelasan demonological explanation tidak 

dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah karena pembuktian kebenaran atas 

ketidaksalahan atas suatu perbuatan tidak dapat diukur secara ilmiah. 
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Jika berdasarkan contoh diatas segala perbuatan baik datangnya dari dewa dan 

perbuatan jahat datangnya dari setan, maka bila suatu kejahatan dilakukan oleh kelompok 

yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi dan politik tinggi akan sulit terjangkau oleh hukum, 

sehingga perbuatannya tidak terbukti. Akibatnya keluarga korban yang tidak memiliki 

kedudukan sosial, ekonomi dan politik tinggi akan hancur karena perbuatan baiknya tidak 

akan terbukti dan tidak dapat dibela dewa. Oleh karena itu, jika penjelasan demonological 

explanation dibawa dalam pergaulan sosial dan politik para kaum feodal, akan dapat 

mendatangkan kerugian bagi kelompok lainnya. Penjelasan demonological explanation tidak 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga perilaku menyimpang tidak dapat 

diketahui kebenaran dan kesalahannya. 

 
2. Naturalistic Explanation atau Naturalisme 

Didalam penjelasan demonological explanation dinyatakan bahwa sejarah terjadinya 

perilaku menyimpang terkait dengan banyak hal, diantaranya kekuatan gaib.  Oleh karena 

itu, penjelasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga perilaku 

menyimpang tidak dapat diketahui kebenaran dan kesalahannya. Sedangkan pada 

penjelasan Naturalistic Explanation justru sebaliknya dimana sejarah terjadinya perilaku 

menyimpang dijelaskan dengan mencari keterangan-keterangan dari berbagai ide dan 

penafsiran yang dihubungkan dengan dunia nyata, kemudian dikaji secara ilmiah dan 

melepaskan diri dari kekuatan gaib. 

Penjelasan Naturalistic Explanation disampaikan Hippocrates (460 S.M) yang 

menyatakan bahwa “the brain is organ of the mind” dimana manusia mencari penjelasan 

yang lebih rasional dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam kenyataannya antara 

penjelasan demonological explanation dan Naturalistic Explanation dapat berjalan 

bersamaan walaupun keduanya memiliki pandangan yang saling bertolak belakang.  

Dalam pokok pikiran Naturalistic Explanation menimbulkan mazhab-mazhab yang 

menjelaskan dasar-dasar terbentuknya teori-teori sosiologi perilaku menyimpang, 

diantaranya yaitu; mazhab klasik, mazhab neo klasik, dan mazhab positifis.  

 

a. Mazhab Klasik 

 Pada umumnya manusia memiliki naluri berkehendak bebas (free will) dalam 

melakukan tindakan sehingga segala tindakan yang dilakukannya telah diperhitungkan 

sesuai dengan keinginannya (hedonisme) terlebih dulu. Begitu pula halnya didalam 

melakukan perilaku menyimpang sehingga hukuman yang diberikan dianggap sebagai 

resiko dari tindakannya.  

  Berdasarkan hal tersebut maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perilaku 

menyimpang harus berlaku sama bagi semua orang yang memiliki unsur keadilan didalam 
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penerapannya, hal itu dikemukakan oleh Cesare Bonesana Marchese de Beccaria didalam 

tulisan yang berjudul “The Crimes and Punishment”. Mengenai keseimbangan antara 

tindakan dengan hukuman dikemukakan pula oleh Jeremy Bentham, sarjana Inggris yang 

menjelaskan tentang pemberian sanksi bagi pelaku perilaku menyimpang yang dapat 

berfungsi sebagai alat preventif bagi munculnya perilaku menyimpang. Azas persamaan 

didepan hukum bagi semua orang dan azas keseimbangan antara perilaku menyimpang dan 

sanksi hukuman yang dijatuhkan menjadi prinsip yang dipergunakan didalam berbagai 

peraturan konstitusi di banyak negara diantaranya Amerika Serikat. Selain itu, azas 

kesamaan didepan hukum dan keseimbangan antara perilaku menyimpang dan sanksi 

hukuman dianut pula didalam Code Civil  Napoleon pada tahun 1791. Nampaknya kedua 

azas tersebut hingga kini masih dipergunakan didalam berbagai konstitusi di negara-negara 

di dunia saat ini. 

 
b. Mazhab Neo Klasik 

 Dalam mazhab klasik dikatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang 

sama didepan hukum sehingga pelaku perilaku menyimpang tidak dibedakan berdasarkan 

usianya, oleh karena itu azas tersebut dikatakan sebagai pencetus timbulnya ketidakadilan.  

 Bertitiktolak dari hal itu maka muncul mazhab neo klasik, para sarjana mazhab neo 

klasik mengharapkan adanya perubahan karena ternyata mazhab klasik dinilai menimbulkan 

ketidakadilan. Penerapan peraturan hukum dengan azas kesamaan didepan hukum dan 

keseimbangan antara perilaku menyimpang dan sanksi hukuman secara kaku di negara 

Perancis, justru merugikan pelaku perilaku menyimpang dibawah umur karena tidak adanya 

pembedaan dalam pemberian hukuman. Selain itu penerapan azas kesamaan didepan 

hukum dan keseimbangan antara perilaku menyimpang dan sanksi hukuman tidak 

mempertimbangkan aspek mental dan kesalahan pelaku perilaku menyimpang sehingga 

dinilai tidak adil.   

 Mazhab neo klasik memiliki kesamaan dengan mazhab klasik dimana tidak didasarkan 

pada pemikiran ilmiah tetapi aspek kondisi pelaku, aspek mental, dan kesalahan pelaku 

perilaku menyimpang mulai diperhatikan, hal inilah yang membedakannya dengan mazhab 

klasik.  

 
c. Mazhab Positifis 

Pada mazhab klasik dan neo klasik dinyatakan bahwa manusia dalam bertindak 

didasarkan pada naluri berkehendak bebas (free will) dimana segala tindakan yang 

dilakukannya telah diperhitungkan sesuai dengan pemikiran dan keinginannya (hedonisme). 

Sedangkan didalam mazhab positifis dijelaskan bahwa manusia dalam bertindak sangat 

dipengaruhi oleh determinisme biologis dan kebudayaan. 
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1). Determinisme Biologis 

Didalam pandangan determinisme biologis dijelaskan bahwa manusia dalam 

bertindak tidak hanya didasarkan kepada pemikirannya saja tetapi dipengaruhi pula oleh 

organisme biologisnya. Manusia tidak dapat bertindak sebebas mungkin berdasarkan 

kemauan dan kepandaiannya tetapi sangat tergantung pada perkembangan biologisnya, 

karena perkembangan manusia bukan hanya pada sisi kepandaiannya saja tetapi juga 

biologisnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan evolusi sosial 

sebagai hasil evolusi biologis. 

  
2). Determinisme Kebudayaan 

Tindakan manusia tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh pemikiran dan 

perkembangan biologisnya saja tetapi dipengaruhi pula oleh lingkungan sekitar di tempat 

manusia berada yang berbentuk kebudayaan sosial. Oleh karena itu, tindakan manusia 

akan terpengaruh pergaulan dan kebudayaan masyarakat di sekitar tempatnya berada, 

dengan kata lain tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dari 

lingkungan dimana seseorang itu berada.   

 
B. Sejarah Perkembangan Perilaku Menyimpang Ditinjau dari Etiologi 

Sejarah perkembangan perilaku menyimpang meninjau etiologi (sebab-musabab) 

perilaku menyimpang berdasarkan pada situasi kondisi pada zamannya, dikemukakan oleh 

para tokoh pendukung yang terbagi-bagi kedalam suatu mazhab. Yang dimaksudkan 

dengan mazhab didalam perilaku menyimpang yaitu sistem pemikiran mengenai etiologi 

perilaku menyimpang yang dikemukakan oleh para ahli pendukungnya. Berikut penjelasan 

mengenai pembagian etiologi perilaku menyimpang berdasarkan pandangan para ahli, 

seperti Sutherland, Barnes dan Teeters. Pandangan para ahli dikelompokkan sesuai dengan 

mazhabnya yang dimulai dari mazhab klasik sampai dengan mazhab kritis.  

   
1. Pandangan Sutherland 

Sutherland membagi sejarah perilaku menyimpang dalam 5 (lima) ajaran yaitu ajaran 

klasik, kartografis atau geografis, sosialis, tipologis, dan sosiologis. 

 

a. Ajaran Klasik  

Ajaran klasik berkembang di Inggris pada akhir abad XIX yang kemudian meluas 

keberbagai negara di Eropa dan Amerika. Dasar ajaran ini adalah hedonistic psyhology, 

berdasarkan ajaran ini dikatakan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar 

pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan 

dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama. Pelaku perilaku menyimpang 
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diperkirakan bebas bertindak dalam menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan 

hedonistis saja. Hal inilah yang dianggap sebagai penjelasan yang final dan lengkap dari 

sebab musabab perilaku menyimpang. 

Cesare Bonesana Marchese de Beccaria pada tahun 1764 telah menerapkan doktrin 

tersebut didalam penology, tujuannya untuk mengurangi kesewenang-wenangan dan 

kekuasaan hukuman. Beccaria mengatakan bahwa semua orang yang melanggar peraturan 

hukum harus menerima hukuman yang sama, tanpa mempertimbangkan umur, kesehatan 

jiwa keadaan ekonomi, stratifikasi sosial dan keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan 

harus berat sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran hukum tersebut. 

Hukuman tersebut dikecualikan terhadap dua hal yaitu anak-anak dan orang yang tidak 

waras. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa mereka dianggap tidak mampu untuk 

memperhitungkan secara wajar suka dan duka serta hukuman yang akan diancamkan, 

sehingga ada kemungkinan diberikan batas-batas tertentu atau pengecualian (diskresi). 

Doktrin klasik ini kemudian diadopsi kedalam peratuan hukum pidana yang berlaku hingga 

kini. Di Indonesia doktrin klasik ini dianut didalam hukum pidana tepatnya tertera didalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 44 dan 45. 

Ajaran klasik menjelaskan adanya kebebasan kehendak sehingga tidak ada keinginan 

untuk menyelidiki sebab musabab perilaku menyimpang, oleh karena itu sebab musabab 

perilaku menyimpang yang naturalistis dan karenanya kadang-kadang disebut positivistis 

(ajaran positif). 

 
b. Ajaran Kartografis atau Geografis 

Ajaran Kartografis atau Geografis berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman pada 

sekitar tahun 1830-1880. Inti ajaran ini adalah adanya distribusi kejahatan pada daerah-

daerah tertentu berdasarkan letak geografis dan keadaan sosial. Menurut ajaran kartografis 

atau geografis, kejahatan terjadi karena merupakan suatu ekspresi dari keadaan sosial. 

Ajaran kartografis atau geografis dikemukakan oleh Quetelet dan Guerry. 

 
c. Ajaran Sosialis 

Ajaran sosialis berkembang di Negara Jerman pada tahun 1850, ajaran sosialis ini 

didasarkan atas berbagai tulisan yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Engels mengenai 

determinisme ekonomis. Oleh karena itu, ajaran sosialis memandang kejahatan merupakan 

suatu perbuatan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga kejahatan dianggap 

sebagai hasil dari akibat sebab-sebab lainnya.  

Ajaran sosialis memiliki hipotesis bahwa kejahatan terjadi karena pengaruh kondisi 

ekonomi, sehingga ajaran sosialis dianggap ilmiah karena memiliki hipotesis dan data 

sehingga memungkinkan orang lain unutk mengulangi penelitian dan menguji kembali 
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kesimpulan atas hipotesis yang diperolehnya. Berdasarkan hal itu maka ajaran sosialis yang 

menggunakan tulisan-tulisan dari Karl Marx dan Engels dianggap ilmiah. 

 
d. Ajaran Tipologis 

Ajaran tipologis bertitiktolak pada tipe-tipe pelaku perilaku menyimpang, dimana 

pelaku tersebut memiliki ciri-ciri pribadi tertentu yang berbeda dengan orang-orang yang 

bukan pelaku perilaku menyimpang. Menurut ajaran tipologis pelaku perilaku menyimpang 

memilki kecenderungan luar biasa untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan dalam 

situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.  

 
e. Ajaran Lombroso   

Kriminologi tidak dapat melupakan jasa seorang dokter forensik yang dilahirkan di Italia 

bernama Cesare Lombrosso (1835-1909). Lombrosso berjasa karena teorinya tentang Born 

Criminal yang sangat terkenal, dimana menurutnya kejahatan terjadi karena diturunkan dari 

sifat jahat yang berasal dari gen yang dimiliki nenek moyangnya. Doktrin atavisme 

menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan keluarganya dan sewaktu-

waktu akan muncul.  

Menurut Lombrosso dari hasil penelitiannya terhadap 3.000 (tiga ribu) tentara melalui 

rekam medis (medical record) diketahui bahwa pelaku perilaku menyimpang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut; telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang 

panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Lombrosso mengklasifikan 

pelaku perilaku menyimpang kedalam 4 (empat) golongan: 

1).  Born Criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme. 

2). Insane Criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot seperti 

embisiil atau paranoid. 

3). Occasional Criminal atau Criminaloid yaitu pelaku perilaku menyimpang berdasarkan 

pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.  

4). Criminals of passions yaitu pelaku perilaku menyimpang yang melakukan tindakannya  

karena marah, cinta atau karena kehormatan. 

 
 
Klasifikasi perilaku menyimpang tersebut bukanlah secara langsung menyebabkan 

penyimpangan tetapi hanya untuk menggambarkan kepribadian yang ditakdirkan untuk 

menjadi pelaku menyimpang. Orang-orang tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari 

penyimpangan apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan. Golongan perilaku 

menyimpang seperti pencuri, pembunuh atau perilaku menyimpang lainnya menpunyai 

tanda-tanda yang berbeda-beda.    
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f. Ajaran Mental Tester  

Ajaran ini mengklasifikasi perilaku menyimpang bukan berdasarkan keadaan fisiknya 

tetapi berdasarkan feeble mindedness-nya. Ajaran ini menjelaskan bahwa penyimpangan 

terjadi karena feeble mindedness dimana orang tidak dapat menilai sebab akibat dari 

perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini tidak bertahan lama 

karena terbukti feeble mindedness terdapat tidak hanya pada pelaku perilaku menyimpang 

tetapi juga pada bukan pelaku perilaku menyimpang.  

 
g. Ajaran Psikiatri 

Ajaran ini menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi diakibatkan adanya 

kekacauan-kekacauan emosional yang timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena 

pewarisan dari nenek moyangnya. Pokok warisan dari ajaran ini adalah organisasi tertentu 

dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat tetapi 

menghasilkan kelakuan perilaku menyimpang tanpa mengingat situasi-situasi sosial. Oleh 

karena itu, ajaran ini menyatakan bahwa perilaku menyimpang disebabkan dari psychose, 

epilepsi dan moral insanity atau adanya kekacauan emosional pelaku.  

 
h. Ajaran Sosiologis 

Ajaran Sosiologis bertitik tolak dari keadaan sosial dan letak geografis dimana pelaku 

perilaku menyimpang berada. Ajaran sosiologis berkembang di Amerika Serikat pada akhir 

abad ke 19 dan dikembangkan oleh Goring. Menurut ajaran Sosiologis, kelakuan 

menyimpang dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial 

lainnya. Analisa proses-proses yang menghubungkan perilaku sosial dengan perilaku 

menyimpang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu;  

1). Statistik Demografi; 

 Analisa ini menghubungkan antara tingkat (rate) perilaku menyimpang dengan 

organisasi sosial pada sistem institusi yang lebih luas seperti, proses mobilitas, konflik 

kebudayaan, persaingan dan stratifikasi, ideologi, politik, agama, ekonomi, kepadatan 

dan komposisi penduduk, distribusi kekayaan dan ketenagakerjaan, dan lain 

sebagainya. 

 
2).  Psikologi Sosial; 

Analisa ini menghubungkan perilaku menyimpang dengan proses-proses sosial 

tentang social learning dengan menggunakan konsep-konsep seperti, imitasi, arti 

sikap, differential association, kompensasi dan frustasi aggression. Konsep-konsep 

tersebut berasal dari psikologi sosial yang dikemukakan oleh John Dewey, George H 

Mead, Charles Cooley dan W.I. Thomas. Menurut analisa psikologi sosial yang 
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penting adalah pelajaran yang ada didalam konsep-konsep tersebut dan bukan pada 

proses-proses sosial yang dapat menentukan terjadinya kejahatan. 

 
2. Pandangan Barnes dan Teeters 

Barnes dan Teeters membagi sejarah perilaku menyimpang termasuk tindak kejahatan 

kedalam 6 (enam) ajaran yaitu pre klasik, klasik, neo klasik, positif, analitis atau 

individualistis, dan multiple-causation. Hal tersebut dikemukakan didalam bukunya yang 

berjudul “New Horizons in Criminology” pada tahun 1969. Buku Barnes dan Teeters 

membagi kriminologi dalam 2 (dua) bagian yaitu, kriminologi dan penologi. Kriminologi 

membicarakan khusus mengenai sebab musabab kejahatan, sedangkan penologi yang 

berkaitan dengan control of crime.  

 
a. Ajaran Pre Klasik 

 Ajaran ini berlangsung sejak tahun 400 SM sampai dengan tahun 1700 M yang 

membicarakan tentang sebab musabab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan 

yang terbagi dalam 4 (empat) tahap yakni; 

1). Tahun 400 Sebelum Masehi: perilaku menyimpang termasuk kejahatan disebabkan 

kehendak bebas dan hedonisme yaitu perhitungan suka dan duka jika melakukan 

kejahatan 

2). Tahun 30 Sesudah Masehi: perilaku menyimpang termasuk kejahatan  disebabkan 

karena setan 

3). Tahun 1215 pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, perilaku menyimpang 

termasuk kejahatan disebabkan karena adanya pengaruh dari kekurangan sistem 

feodal 

4).  Tahun 1500-1700: perilaku menyimpang termasuk kejahatan disebabkan asosiasi 

jahat, kebiasaan buruk dan sifat malas manusia. 

 
b. Ajaran Klasik 

 Ajaran ini berlangsung selama 70 tahun sejak 1700 sampai dengan 1770, pada zaman 

ini sebab musabab perilaku menyimpang termasuk kejahatan dibagi menjadi 2 (dua) tahap 

yaitu; 

1). Tahun 1700: perilaku menyimpang termasuk kejahatan dipengaruhi lingkungan 

pergaulan, kebiasaan-kebiasaan, dan sifat malas. 

2).  Tahun 1770:  pada saat ini ajaran Beccaria mulai berkembang, sedangkan Bentham 

mengemukakan ajaran kehendak bebasnya dengan menonjolkan asas hedonisme 

yang dijadikan asas penentuan hukuman. 
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c. Ajaran Neo Klasik 

 Ajaran ini berlangsung selama 76 tahun sejak 1800 sampai dengan 1876, pada zaman 

ini sebab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan dikatakan berasal dari free 

choice of evil tetapi bagi anak-anak, orang-orang yang menderita penyakit jiwa (gila) dan 

lemah ingatannya dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. 

 
d. Ajaran Positif atau Italia 

 Ajaran ini berlangsung sejak 1876 sampai dengan 1913, pada zaman ini sebab 

musabab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan dikatakan berasal dari 

pandangan adanya dosa dan penyelewengan-penyelewengan yang memang dikehendaki. 

 
e. Ajaran Analitis atau Individualistis 

  Ajaran ini berlangsung sejak 1913 sampai dengan 1936, pada zaman ini sebab 

musabab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan dikatakan berasal dari 

keadaan fisik pelaku perilaku menyimpang termasuk kejahatan yang unik, seperti cacat fisik 

dan mental, keadaan psikopathis, dan berbagai macam keanehan pada tabiat seseorang. 

 
f. Ajaran Multiple-Causation 

 Ajaran ini berlangsung sejak 1936 sampai dengan sekarang, pada zaman ini sebab 

musabab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan dikatakan berasal dari 

berbagai faktor yang saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 1951 kecenderungan sebab 

musabab terjadinya perilaku menyimpang termasuk kejahatan adalah tingginya tingkat 

frustasi individual. 

C. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Sejarah Perkembangan 

Sosiologi Perilaku Menyimpang kerjakanlah latihan berikut! 

1. Dalam mempelajari sejarah perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang diketahui 

bahwa perilaku menyimpang dijelaskan berdasarkan pemikiran besar yang ada di 

zamannya. Oleh karena itu, sejarah tentang perilaku menyimpang berbeda-beda 

tergantung kepada penjelasan para ahli yang ada di zamannya tersebut. Sebutkan dan 

jelaskan tentang penjelasan dasar mengenai perilaku menyimpang! 

2. Dalam sejarah perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang dijelaskan mengenai 

sebab musabab (etiologi) terjadinya perilaku menyimpang, dari yang tidak ilmiah 

sampai dengan kajian ilmiah. Sebutkanlah salah satu tipologi etiologi perilaku 

menyimpang dan berikan penjelasannya! 
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Petunjuk Jawaban: 

1. Buka kembali materi tentang sejarah perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang 

terutama pada penggolongan menurut para ahli yaitu Sutherland, Barners dan Teeters. 

2. Anda dapat membuka kembali materi tentang etiologi perilaku menyimpang yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

Tes Formatif 

  Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi Sejarah Perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang. 

1. Ajaran yang dikemukakan oleh Sutherland tentang etiologi perilaku menyimpang, 

dipusatkan perhatian perilaku menyimpang berada pada distribusi perilaku 

menyimpang dalam daerah-daerah tertentu secara geografis maupun sosial, sebutkan 

apa nama ajaran itu. 

a. Tipologis 

b. Kartografi 

c. Sosiologi 

d. Etnografi 

e. Ekonomi 

 
2. Pada ajaran klasik yang dikemukakan oleh Sutherland dikatakan bahwa manusia 

dapat mengatur tingkah lakunya berdasarkan pertimbangan suka dan duka. 

Jelaskanlah nama dasar ajaran tersebut..... 

a. Psikologi Terapan 

b. Psikologi Hedonistik 

c. Psikologi Sosial 

d. Psikologi Naturalistik 

e. Psikologi Dewasa 

 
3. Pada ajaran klasik yang dikemukakan oleh Sutherland dikatakan bahwa faktor feeble 

mindedness pada pelaku perilaku menyimpang dapat menyebabkan ia melakukan 

perbuatan menyimpang, hal itu disebut ajaran......... 

a. Psikiatris 

b. Mental Tester 

c. Sosiologis 

d. Biologis 

e. Spiritualistis 
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4. Ajaran yang menyatakan bahwa sebab musabab perilaku menyimpang yang 

ditimbulkan disebabkan adanya kelainan pada otak pelaku perilaku menyimpang 

disebut ajaran...... 

a. Psikiatris 

b. Biologis 

c. Phrenologi 

d. Spiritualis 

e. Sosiologis 

 
5. Ajaran yang dikemukakan oleh Lombroso tentang perilaku menyimpang termasuk 

kejahatan yang diturunkan oleh nenek moyangnya tidak dapat dipertahankan, tetapi 

teori Lombroso telah memberikan ide yang berkaitan dengan.......... 

a. Bio Spiritualitas 

b. Bio Tipologis 

c. Bio Sosiologis 

d. Bio Phrenologis 

e. Bio Biologis 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1.  B   

2.  B   

3.  B 

4.  C 

5.  B 

 

D. Kesimpulan  

 Sejarah perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang menjelaskan tentang 

pengertian dan teori Sosiologi Perilaku Menyimpang yang dipengaruh oleh arus pemikiran 

para ahli yang ada di zamannya, hal itu berarti pengertian dan teori Sosiologi Perilaku 

Menyimpang memiliki warna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, studi kriminologi dikenal 

dengan dua penjelasan tentang kejahatan yaitu demonologis dan naturalis.   

 Selain itu sejarah perkembangan Sosiologi Perilaku Menyimpang juga membicarakan 

tentang etiologi (sebab musabab) perilaku menyimpang termasuk kejahatan dimulai dari 

yang tidak ilmiah sampai dengan yang ilmiah. Penjelasan ilmiah mengenai etiologi perilaku 

menyimpang termasuk kejahatan berbeda-beda sehingga dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa tipologi. Penggolongan etiologi perilaku menyimpang termasuk kejahatan 
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bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Namun penggolongan tersebut 

dapat menimbulkan kecenderungan orang untuk melebih-lebihkan kebaikan dari tipologi 

tertentu, bahkan batas-batas penggolongan sering dipertajam sehingga apa yang ada 

ditengahnya dimasukkan dalam salah satu golongan yang ada. Selain itu penggolongan 

tersebut dapat mereduksi pengertian yang tidak cocok sehingga pengertian tersebut 

dihilangkan  

E. Sumber Belajar Lain 

 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan di atas maka sebaiknya para 

mahasiswa dapat membaca buku-buku : 

 
Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. Chicago: 

Holt, Rinehart and Winston, Inc 
 
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 
 

Siegel, Larry J, 1983. Criminology, New York: West Publishing Company  
 
Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey, 1978. Criminology, 10th ed. Philadelphia: 

Lippincott 
 
Vold, George B., and Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, 2002. Theoretical 

Criminology, New York Oxford: Oxford University Press 
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BAB   V 

PERILAKU MENYIMPANG 
 
 

A. Pemahaman tentang Perilaku Menyimpang 

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku menyimpang terbagi dua macam, pertama 

perilaku menyimpang yang menimbulkan korban termasuk diantaranya kejahatan. Kedua 

perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban, dimana korbannya adalah dirinya 

pelaku sendiri. Didalam Bab ini akan dibahas mengenai perilaku menyimpang yang 

menimbulkan korban seperti kejahatan.   

Kita seringkali mendengar adanya perilaku menyimpang dan terasa menakutkan 

karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat. Perbuatan perilaku 

menyimpang terjadi karena ulah manusia yang berusaha untuk  memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan nafsunya sehingga sering kali tidak perduli dengan kepentingan orang lain dan 

melanggar peraturan hukum. Didalam peraturan hukum pidana memang tidak semua 

perbuatan melanggar hukum disebut dengan perilaku menyimpang dan kejahatan. 

Berdasarkan pasal 1 KUHP dijelaskan bahwa, tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh 

dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari 

perbuatan itu (Nullum crimen, nulla poena sine pravia lege poenalis). Artinya walaupun 

terjadi suatu perbuatan pidana jika belum diatur didalam peraturan hukum pidana maka 

perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan sebagai salah satu dari 

perbuatan perilaku menyimpang.  

Berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan kriteria atau unsur-unsur yang dapat 

dikelompokkan sebagai perbuatan perilaku menyimpang (kejahatan), yaitu; 

1. Perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu. 

2. Perbuatan dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.  

3. Perbuatan itu merugikan masyarakat seacara ekonomi, fisik, dan jiwa 

4. Perbuatan itu diancam dengan hukuman oleh negara 

 
Dengan demikian, secara yuridis formal dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan 

perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang 

bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum (pidana) dan perbuatan itu merugikan 

orang lain secara ekonomi, fisik, jiwa diancam sanksi oleh hukum negara. Perilaku 

menyimpang yang menimbulkan korban disebut kejahatan selain menjadi masalah hukum 

juga menjadi masalah sosial-legal, dalam hal ini kejahatan dapat dibagi berdasarkan; 
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1. Sanksi (sancti) Hukum yaitu berat dan ringan.  

Tindak pidana menurut hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan yaitu perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja dilakukan 

oleh seseorang yang bertentangan dengan KUHP (Kitan Undang-undang Hukum 

Pidana). Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang dilakukan sengaja atau tidak 

sengaja yang bertentangan dengan peraturan hukum tetapi tidak diatur didalam 

KUHP. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan berbeda, kejahatan (memiliki sanksi 

berat) dan pelanggaran (sanksi ringan). 

 
2. Para korban (victims). 

Kejahatan menurut hukum pidana terbagi atas tiga macam yaitu kejahatan terhadap 

harta benda (ekonomi), kejahatan terhadap badan (fisik) dan kejahatan terhadap 

nyawa (roh) manusia, oleh karena itu korban dari kejahatan terbagi atas 3 macam. 

Jenis korban yang ditimbulkan berbeda-beda yaitu individual, kelompok atau negara. 

 
3. Klasifikasi Kejahatan (crimes clasiffication). 

Kejahatan ada yang dikategorikan kejahatan tradisional (seperti; blue collar crimes) 

dan kejahatan kontemporer (seperti white collar crimes). 

 
 Perilaku menyimpang seperti kejahatan menurut pandangan sosiologi diartikan 

sebagai suatu perbuatan antisosial dan amoral yang tidak dikehendaki oleh masyarakat 

karena merugikan, dan secara sadar harus ditentang. Perilaku menyimpang terutama 

kejahatan dapat menimbulkan disorganisasi sosial (perpecahan dalam masyarakat) karena 

para pelaku mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan 

umum. Perilaku menyimpang terutama kejahatan dipandang mempunyai fungsi sosial, 

karena adanya perilaku penyimpangan dapat menyebabkan terjadinya persatuan dan 

kesatuan di masyarakat sehingga tercipta organisasi sosial yang baik. Perilaku menyimpang 

seperti kejahatan dianggap sebagai alat pemersatu karena dapat menimbulkan dampak 

positif dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.  

 Perilaku menyimpang seperti kejahatan berdampak positif dibidang ekonomi karena 

dapat memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat seperti penyedia alat-alat 

pengamanan. Dalam hal ini ekonomi masyarakat akan meningkat karena penjualan alat-alat 

pengamanan diminati masyarakat. Dibidang politik, masyarakat akan memiliki visi dan misi 

yang sama untuk melakukan pengamanan bagi negara, contoh kasus penyerangan Malaysia 

terhadap karyawan kelautan Indonesia di Kepulauan Riau. Dibidang sosial, perilaku 

menyimpang seperti kejahatan dapat menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat 

karena masyarakat bahu-membahu mengatasi kejahatan yang ada di lingkungan. Begitu 
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pula dibidang budaya, perilaku menyimpang seperti kejahatan dapat menciptakan budaya 

kebersamaan dimana seluruh masyarakat mempunyai aturan untuk menjaga keamanan 

sehingga ada pembagian kerja diantara sesama anggota masyarakat, contoh siskamling 

(sistem keamanan lingkungan) dimana setiap anggota masyarakat secara bergantian ikut 

menjaga keamanan di wilayahnya. Oleh karena itu, dalam pandangan sosiologi 

disorganisasi sosial yang ditimbulkan oleh pelaku perilaku menyimpang seperti kejahatan 

mendapat perhatian serius.  

 Perilaku menyimpang seperti kejahatan ditinjau dari sisi sosiologi dapat dibagi menjadi 

tiga macam kategori yaitu strain, culture deviance (penyimpangan budaya) dan social control 

(kontrol sosial). Perilaku menyimpang seperti kejahatan dilihat sebagai strain dan culture 

deviance (penyimpangan budaya) terbentuk pada tahun 1925 dan 1940, dalam hal ini 

perhatian sosiologi pada perilaku menyimpang terutama pada kekuatan-kekuatan sosial 

(social forces) sebagai penyebab orang melakukan  aktivitas kriminal. Sedangkan dari 

kategori kontrol sosial, sosiologi memperhatikan motivasi dari pelaku kejahatan dan perilaku 

menyimpang. Dalam hal ini sosiologi lebih memperhatikan kemampuan kelompok-kelompok 

dan lembaga-lembaga sosial dalam membuat aturan-aturan efektif untuk mencegah 

terjadinya perilaku menyimpang seperti kejahatan.   

 Perilaku menyimpang seperti kejahatan ditinjau dari sisi psychologis merupakan 

pencerminan perilaku manusia didalam masyarakat, yang terkait dengan kegiatan kejiwaan 

individu yang tidak selaras dengan norma-norma pergaulan masyarakat. Perilaku 

menyimpang seperti kejahatan secara psychologis dianggap sebagai perbuatan yang 

abnormal karena pelaku memiliki kelainan faktor psikopatologik seperti sakit jiwa atau 

menderita kelainan kejiwaan karena faktor rendahnya kondisi intelektual dan 

sebagainya.Pelaku perilaku menyimpang seperti kejahatan dapat juga dalam kondisi normal 

tetapi memiliki kecenderungan untuk menyimpang dan melakukan kejahatan karena 

pengaruh lingkungan.    

 Bagi pelaku perilaku menyimpang seperti kejahatan yang mengalami kelainan 

kejiwaan didalam peraturan perundang-undangan diberikan pengecualian, contoh peraturan 

hukum di Indonesia pada pasal 44 dan 45 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 

dijelaskan bahwa penderita kelainan jiwa tidak dituntut hukuman pidana. Sedangkan bagi 

pelaku perilaku menyimpang seperti kejahatan yang normal perlu diteliti jika perbuatan 

tersebut dilakukan secara terus-menerus (persistent) karena pelaku dikategorikan memiliki 

perasaan anti sosial didalam dirinya.  

 
 
 
 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                    Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Perilaku Menyimpang 

 

 

                                                                              45                                                                            Universitas Negeri Jakarta 

 

 

B. Pengertian Perilaku Menyimpang Menurut Para Tokoh 

 Dalam sosiologi dan kriminologi pengertian perilaku menyimpang seperti kejahatan 

dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga 

diancam hukuman yang berat. Perbuatan perilaku menyimpang seperti kejahatan diatur 

didalam peraturan hukum karena negara memberikan perlindungan terhadap korban 

perilaku menyimpang seperti kejahatan atas perbuatan perilaku menyimpang dan kejahatan. 

Pengertian perilaku menyimpang seperti kejahatan tidak ada definisi yang sama diantara 

para tokoh yang mengemukakan, seperti diantaranya;   

 
1. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Paul W Tappan:  

The criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and 

penelized by the state as a felony and misdemeanor. (Perbuatan yang ditetapkan dan diatur 

oleh negara tanpa mempertahankan atau memaafkan dan diputuskan oleh negara sebagai 

penyelenggara).    

 Definisi mengenai perilaku menyimpang seperti kejahatan diartikan sebagai suatu 

perbuatan dimana kriterianya ditetapkan oleh negara. Perilaku menyimpang seperti 

kejahatan merupakan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara. 

Ketetapan kriteria tersebut harus dibatasi oleh aturan pidana guna mencegah ketidakpastian 

hukum. Oleh karena itu, obyek dari sosiologi perilaku menyimpang seperti kejahatan adalah 

perbuatan menyimpanga termasuk diantaranya kejahatan yaitu perbuatan sebagaimana 

diatur didalam peraturan perundang-undangan pidana. Penentuan kriteria perilaku 

menyimpang seperti kejahatan dibuat negara tanpa mempertimbangkan keadaan pelaku, 

dengan tujuan semua pelaku mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Para 

pelaku  tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya dan meminta maaf 

atas perbuatannya sehingga keputusan bersalah atau tidak bersalah ditetapkan oleh negara 

sebagai penyelenggara hukum.   

 
2. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Huge D Barlow: 

Perilaku menyimpang seperti kejahatan ialah a human act that violates the criminal law 

(aktivitas manusia berupa kekerasan yang melanggar hukum pidana). Kejahatan diartikan 

sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia berupa tindak kekerasan dimana 

tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum khususnya pidana. Dalam hal ini, Barlow 

mendefinisikan kejahatan sudah memenuhi kriteria yuridis formil yaitu suatu perbuatan yang 

melanggar kriteria ketentuan peraturan hukum. Ketentuan mengenai tindakan kekerasan 

ditetapkan oleh negara sebagai penyelenggara kepastian hukum.  
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3. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Sutterland: 

 Perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan merugikan negara 

dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan memberikan sanksi hukuman.  

 Definisi perilaku menyimpang seperti kejahatan yang dikemukakan oleh Sutterland 

memiliki kriteria yang sama dengan para tokoh lainnya, yaitu suatu perbuatan atau perilaku 

atau tindak sosial yang ketentuannya diatur oleh negara yang dianggap merugikan negara 

dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus diberikan sanksi hukuman dengan 

tujuan untuk menghentikan tindakan serupa di masa yang akan datang. Menurut Sutterland 

dalam bukunya berjudul Principles of Criminology (1960) bahwa criminal behavior (kelakuan 

yang bersifat jahat) adalah kelakuan yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jika 

criminal behavior (kelakuan yang bersifat jahat) tidak diatur didalam ketentuan hukum pidana 

maka criminal behavior (kelakuan yang bersifat jahat) tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai kejahatan. Ciri-ciri dari peraturan hukum pidana yaitu: 

a. Politicalty,  

Hanya pelanggaran dari aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang dapat disebut 

kejahatan. 

b. Specificity, 

Bertujuan untuk membedakan antara hukum sipil dengan hukum pidana, untuk 

peraturan hukum pidana memiliki definisi yang tegas mengenai perbuatan tertentu 

yang dapat diberikan sanksi, sedangkan hukum sipil berisi mengenai perumusan 

umum saja. 

c. Uniformity, 

Hukum pidana menetapkan bahwa kedudukan hukum bagi semua orang adalah 

sama sehingga tidak dibedakan berdasarkan status sosial, 

d. Individualitation, 

Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan memiliki motif dan latar 

belakang yang berbeda-beda sehingga keadaan tersebut perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan sanksinya. 

e. Penal Sanction, 

Sanksi pidana berupa ancaman dan keputusannya ditetapkan harus oleh negara, 

sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan selain oleh negara. 

 
Sutterland memberikan definisi perilaku menyimpang seperti kejahatan berdasarkan arti 

sosial, kejahatan memiliki tiga macam unsur yaitu: 

a.  Value, 
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Nilai yang diberikan terhadap suatu kelompok atau sebagian anggota kelompok 

secara politis dianggap penting. 

b.   Isolasi atau Konflik Kebudayaan, 

Nilai yang diberlakukan kepada sebagian anggota kelompok berbeda dengan 

anggota kelompok lainnya maka keaadaan ini dapat menimbulkan ketidaksenangan 

sehingga membahayakan dan memicu timbulnya konflik. 

c.   Coersi (paksaan), 

Adanya suatu paksaan pada sebagian anggota kelompok untuk menerima suatu nilai 

akan tetapi ada sebagian anggota kelompok yang menolak nilai tersebut. Keadaan ini 

dapat memicu terjadinya kejahatan. 

 
4. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Bonger: 

 Perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa 

pemberian derita dan reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai 

kejahatan.   Definisi kejahatan yang dikemukakan Bonger menjelaskan bahwa perbuatan-

perbuatan yang diatur didalam peraturan hukum pidana disebut dengan kejahatan. Oleh 

karena itu, jika perbuatan tersebut tidak diatur didalam hukum pidana tidak dapat 

dikategorikan sebagai kejahatan. 

 
5. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Hasskel dan Yablonsky: 

 Perbuatan yang terdata dalam statistik kejahatan yang diketahui polisi dipertegas 

dalam catatan penahanan, peradilan serta data dari penjara. Definisi kejahatan yang 

dikemukakan Hasskel dan Yablonsky merupakan implementasi dari berbagai macam definisi 

kejahatan yang dikemukakan oleh para pakar kriminologi, yaitu berupa data statistik atas 

berbagai macam perbuatan yang akhirnya dapat ditahan, diadili dan dipenjarakan. Dalam hal 

ini definisi kejahatan tidak dijelaskan secara spesifik sehingga kriterianya diserahkan kepada 

petugas hukum yang telah ditetapkan negara untuk mengawal kepastian hukum.  

 
6. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Thorsten Sellin: 

 Suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat (kejahatan terjadi karena 

adanya interaksi sosial antara sebagian masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk 

merumuskan kejahatan dengan pihak-pihak yang melakukan kejahatan). Dalam hal ini 

definisi perilaku menyimpang seperti kejahatan tidak ditetapkan secara rinci, tetapi titik 

perhatiannya lebih ditekankan pada proses terjadinya kejahatan. Menurut definisi ini, 

perilaku menyimpang seperti kejahatan terjadi karena adanya interaksi sosial antara pihak 

yang menetapkan rumusan kejahatan dengan pelaku kejahatan. Interaksi sosial diantara 
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kedua kelompok tersebut dapat menimbulkan perilaku menyimpang seperti kejahatan karena 

ada kelompok yang tidak setuju dengan ketentuan yang ditetapkan kelompok lainnya.  

 
7. Perilaku Menyimpang Seperti Kejahatan menurut Austin Turk: 

 Perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan pola tingkah laku dan tidak dapat 

ditolerir dalam struktur normatif (hukum). Perilaku menyimpang seperti kejahatan merupakan 

perilaku menyimpang yang merugikan dan bertentangan dengan hukum. Definisi kejahatan 

yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan definisi dari para pakar lainnya, dimana kriteria 

kejahatan adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang 

berlaku pada saat itu. 

 Perilaku tersebut dikategorikan menyimpang dan merugikan orang lain termasuk pula 

merugikan negara. Oleh karena itu, pelaku perilaku menyimpang seperti tindak kejahatan 

harus diberikan sanksi dan hukuman yang berat sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. 

Berdasarkan definisi perilaku menyimpang seperti kejahatan dari para tokoh ditetapkan 

kriteria kejahatan yaitu: 

a. Perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana. 

b. Perbuatan tersebut sudah diatur didalam hukum pidana. 

c. Merugikan masyarakat dan negara. 

d. Adanya sanksi hukum atas perilaku yang dilakukan. 

C.  Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi perilaku menyimpang 

seperti kejahatan kerjakanlah latihan berikut! 

1. Perilaku menyimpang seperti kejahatan dianggap sebagai suatu perbuatan yang 

merugikan masyarakat, negara dan merusak bangunan sosial, oleh karena itu perlu 

mendapatkan perhatian. Mengapa demikian, jelaskanlah! 

2. Perilaku menyimpang seperti kejahatan harus ditetapkan didalam KUHP (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana), jelaskanlah mengapa demikian! 

 
Petunjuk Jawaban: 

1. Perhatikanlah materi tentang perilaku menyimpang seperti kejahatan terutama 

mengenai definisi kejahatan, disana Anda akan dapat membedakannya dan 

menganalisanya. 

2. Materi ini dapat perhatikan dari bagian materi definisi perilaku menyimpang seperti 

kejahatan sampai dengan definisi kejahatan yang dikemukakan oleh para tokoh lalu 

dianalisis sehingga pertanyaan diatas dapat terjawab. 
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Tes Formatif 

  Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi perilaku menyimpang seperti kejahatan. 

1. Suatu perbuatan perilaku menyimpang seperti kejahatan tidak boleh dihukum kecuali 

sudah ada kekuatan hukum yang mengaturnya, rumusan itu didasarkan atas 

pertimbangan........... 

a. Sosiologis 

b. Psikologis 

c. Legal yuridis  

d. Socio legal 

e. Sosial  

2. Jika seseorang melanggar hukum dan membuktikan jika orang tersebut tidak dapat 

mengikuti tuntutan sosial maka perilaku menyimpang seperti kejahatan tersebut tidak 

hanya merupakan masalah legal tetapi juga masalah....... 

a. Sosiologis 

b. Psikologi 

c. Psiko-sosial  

d. Socio-legal 

e. Legal yuridis 

 

3. Didalam peraturan hukum dinyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan hukum 

yang sama sehingga tidak melihat status sosialnya, sifat demikian mencerminkan ciri-

ciri hukum ............. 

a. Specificity 

b. Penal sanction 

c. Uniformity 

d. Replikasi 

e. Kriminalisasi  

 

4. Bertujuan untuk membedakan antara hukum sipil dengan hukum pidana, untuk 

peraturan hukum pidana memiliki definisi yang tegas mengenai perbuatan tertentu 

yang dapat diberikan sanksi, sedangkan hukum sipil berisi mengenai perumusan 

umum saja. Hal ini menjelaskan ciri hukum..... 

a. Specificity  

b. Penal sanction 

c. Uniformity  
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d. Replikasi 

e. Kriminalisasi  

5. Suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat (kejahatan terjadi karena 

adanya interaksi sosial antara sebagian masyarakat yang mempunyai kewenangan 

untuk merumuskan perilaku menyimpang seperti kejahatan dengan pihak-pihak yang 

melakukan kejahatan). Hal ini dikemukakan oleh.. 

a. Thorsten Sellin  

b. Paul W Tappan 

c. Sutterland 

d. Bonger 

e. Austin Turk 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. C         

2. C 

3. C 

4. A 

5. A 

 

D. Kesimpulan  

 Perilaku menyimpang seperti kejahatan dilihat dari sudut pandang legal dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-uandang yang berlaku 

di masyarakat. Perilaku menyimpang seperti kejahatan merupakan suatu perbuatan yang 

merugikan bagi kehidupan masyarakat dan negara, oleh karena itu pelaku perilaku 

menyimpang seperti kejahatan harus mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan 

perbuatannya.  

 Pengertian perilaku menyimpang seperti kejahatan yang dikemukakan oleh para tokoh 

memang bermacam-macam, namun memiliki kesamaan dalam menentukan kriteria perilaku 

menyimpang seperti kejahatan yaitu: 

a. Perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana. 

b. Perbuatan tersebut sudah diatur didalam hukum pidana. 

c. Merugikan masyarakat dan negara. 

d. Adanya sanksi hukum atas perilaku yang dilakukan. 
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Persada 
 

Siegel, Larry J, 1983. Criminology, New York: West Publishing Company  
 
Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey, 1978. Criminology, 10th ed. Philadelphia: 

Lippincott 
 
Vold, George B., and Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, 2002. Theoretical 

Criminology, New York Oxford: Oxford University Press 
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BAB  VI 

     HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI  
TERJADINYA PERILAKU MENYIMPANG 

 

 
Perbuatan perilaku menyimpang yang dilakukan dipengaruhi faktor-faktor biologis, 

pengalaman keluarga, dan faktor eksternal lainnya, seperti lingkungan, gaya hidup (life 

style), keadaan ekonomi, dan lainnya. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai 

perilaku menyimpang terjadi karena pengaruh faktor internal, maka pada bab ini akan 

dibahas perilaku menyimpang yang dipengaruhi faktor eksternal. 

Pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku menyimpang terjadi karena disebabkan 

begitu cepatnya perubahan budaya yang ada di sekitar kehidupan. Perubahan budaya di 

banyak negara dapat menyebabkan peningkatan berbagai bentuk perilaku menyimpang. 

Peningkatan diferensiasi, konflik, pertentangan norma dan nilai serta aturan yang berbeda 

bahkan putusan hubungan sosial antar pribadi dapat terjadi didalam kehidupan di wilayah 

kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan gaya hidup manusia 

dan kebutuhan dapat pula menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang.  

 

A.  Pengaruh Kota Terhadap Terjadinya Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat di wilayah perkotaan bukan hanya 

perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban (without victims) tetapi juga 

penyimpangan yang menimbulkan korban, seperti kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. 

Kejahatan yakni suatu perbuatan yang dilakukan menyimpang karena bertentangan dengan 

peraturan pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pelanggaran yaitu suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan 

yang diatur diluar hukum Pidana, seperti Undang-undang Lalulintas, Undang-undang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain sebagainya.  

Kenakalan yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang diatur 

didalam hukum Pidana tetapi dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (berusia dibawah 17 

tahun), seperti pembunuhan, pencurian, dan lainnya. Anak-anak dibawah umur dinyatakan 

sebagai golongan orang yang belum dapat bertindak sebagai subyek hukum, artinya anak-

anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. 

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan 

Undang-Undang 3 Nomor 1997 tentang Pengadilan Anak.  

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak, anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak dapat divonis masuk penjara tetapi pilihan utamanya harus 

dikembalikan kepada orang tuanya jika orang tuanya masih ada. Kenakalan anak disebut 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                    Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Menyimpang 

 

                                                            53                                                             Universitas Negeri Jakarta 

 

 

juga delekuensi, jika anak melakukan kesalahan dan akibat kenakalannya menimbulkan 

korban jiwa maka anak dapat diberikan vonis hanya setengah (½) dari vonis yang harus 

diberikan kepada orang dewasa. Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh 

Abdul Khadir Jaelani (AKJ) anak musisi Achmad Dani, jika diproses hukum dan divonis 

hukum maka AKJ hanya akan menjalani setengah (½) dari vonis yang harus diberikan 

kepada orang dewasa. 

Diberbagai negara berkembang dikatakan kejahatannya meningkat tajam, karena 

percepatan urbanisasi yang disertai dengan meningkatnya industrialisasi dan migrasi orang 

muda ke daerah pinggiran (Clinard, 1976 dan Shelly, 1981). Biasanya perilaku menyimpang 

seperti, kejahatan terkonsentrasi didaerah perkotaan, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian di 

negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Asia (Johnson, 1983). Walaupun hasil 

penelitian ini ada yang membantahnya, dimana dikatakan bahwa kota menarik para 

penyimpang dari pinggiran kota ke dalam kota (Ferdinand, 1983). Bantahan tersebut 

beralasan bahwa, kota memiliki kondisi dan proses tertentu yang mendorong terjadinya 

perilaku menyimpang, seperti kejahatan yang dilakukan oleh warganya sendiri, sehingga 

tidak benar jika penyimpangan di kota dilakukan oleh orang yang tinggal di pinggiran kota.  

Populasi di perkotaan yang padat kemungkinan dapat mempengaruhi proses 

terjadinya perilaku menyimpang, seperti kejahatan dan berbagai bentuk perilaku 

menyimpang lainnya. Selain itu, di kota secara fisik hidup berdesak-desakan dan penataan 

lingkungan yang padat, juga secara tidak langsung dapat pula menjadi penyebab terjadinya 

perilaku menyimpang seperti kejahatan. Walaupun demikian, perilaku menyimpang dapat 

pula disebabkan oleh lingkungan sosial, seperti tingkat kecemburuan sosial akibat penataan 

lingkungan yang berdasarkan stratifikasi sosial.   

Korelasi antara perilaku menyimpang dengan kehidupan kota dan urbanisasi sangat 

kompleks, sehingga terjadi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Oleh karena itu, 

nampaknya semakin tinggi populasi hunian di suatu kota maka semakin tinggi pula tingkat 

perilaku menyimpang yang terjadi. Dengan demikian perilaku menyimpang seperti kejahatan 

yang terjadi di kota tidak proporsional jika dikatakan berasal dari lokasi daerah pinggiran kota 

(ferri-ferri). Hal ini mempertegas bahwa, kota yang memiliki populasi penduduk tinggi 

diperkirakan sangat tinggi pula memiliki jumlah pelaku perilaku menyimpang seperti 

alkoholik, homoseksual, gangguan mental, bunuh diri, dan kejahatan lainnya juga tinggi, 

seperti kejahatan terhadap harta, badan dan jiwa manusia. 

Kepadatan populasi dapat mempengaruhi proses penyimpangan tetapi tidak berkaitan 

erat dengan kejahatan dan beberapa bentuk penyimpangan (Choldin, 1978). Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa keadaan fisik dalam suatu lingkungan tidak secara langsung 
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menjadi penyebab terjadinya kejahatan, tetapi lingkungan sosial yang lebih berperan 

mempengaruhi terjadinya kejahatan.  

 

B. Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Menyimpang 

Kehidupan antara kota dan desa seringkali menimbulkan adanya pengklasifikasian, 

sehingga perbedaan keduanya menjadi kontradiktif dilihat dari gaya hidup masyarakatnya. 

Orang seringkali menyebutkan proses tumbuhnya pemusatan orang-orang dari desa ke kota 

dengan istilah urbanisasi, tetapi ada pula yang menyatakan sebagai urbanisme. Jika 

diperhatikan sepintas, memang antara urbanisasi dan urbanisme keduanya nampak sama 

tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. 

Urbanisme merupakan penentuan sejumlah karateristik dan kualitas hubungan sosial 

yang menyatu dalam suatu gaya hidup. Hal yang membedakan antara kehidupan kota dan 

desa yaitu gaya hidup masyarakat kota dan desa. Oleh karena itu, banyak masyarakat desa 

yang mengikuti gaya hidup masyarakat kota, sehingga terjadi penyimpangan dimana 

masyarakat desa yang dipengaruhi gaya hidup kota akan nampak tidak sesuai dengan 

norma dan nilai yang ada di sekitar masyarakat desa.  Dalam hal ini nampak bahwa 

keduanya bukan dipengaruhi oleh luasnya wilayah tetapi gaya hidup yang lebih berperanan. 

Perbedaan antara kehidupan di perkampungan dan kondisi yang ada serta adanya toleransi 

terhadap gaya hidup lain menyebabkan terjadinya penyimpangan, seperti nampak aneh 

pada tatanan rambut yang diwarnai, bergaya rambut punk, menggunakan berbagai macam 

assesoris (gelang, kalung mainan) pada remaja pria, dan lainnya.  

Masyarakat di kota memiliki perbedaan gaya hidup sebagai hasil konsentrasi dari 

orang-orang yang memiliki karateristik yang sama seperti, diantaranya jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, dan etnis, keadaan ini seringkali mencerminkan gaya hidup seseorang. 

Dengan demikian, kota nampaknya dapat menentukan gaya hidup masyarakat hal itu dapat 

terlihat dari gaya hidup masyarakat kota ketika melakukan kontak dengan orang lain. Proses 

penggambaran perbedaan sosial di kota disebut sebagai urbanisme. 

Urbanisme yakni interaksi antara aspek lingkungan fisik di kota dengan aspek 

lingkungan sosial, demikian Wirth (1938). Kota merefleksikan populasi yang heterogen, 

sehingga luasnya kota dapat memperbesar jarak interaksi antara anggota masyarakat, hal 

itu dapat menimbulkan kontak antar anggota masyarakat menjadi dangkal. Selain itu, terlalu 

luasnya wilayah kota dapat menyebabkan peran sosial menjadi terbagi-bagi dan kedekatan 

antar anggota kelompok masyarakat menjadi berkurang.  

Urbanisme juga dapat dicirikan melalui intensitas terjadinya konflik norma dan nilai 

antar anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya urbanisme juga dapat menyebabkan 

tingkat perubahan sosial yang cepat, adanya peningkatan mobilitas, materialisme dan 
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individualisme serta semakin memudarnya kontrol sosial informal yang dilakukan anggota 

kelompok masyarakat. Sebenarnya kehidupan kota tidak dapat dikatakan sebagai faktor 

penyebab terjadinya perilaku menyimpang, tetapi situasi dan kondisi dalam gaya hidup kota 

sangat kondusif sebagai tempat tumbuhnya penyimpangan, diantaranya yaitu; 

 
1. Norma 

Penduduk kota pada umumnya tidak sepakat dengan norma dan nilai-nilai tradisional 

bahkan cenderung meninggalkannya. Penduduk kota tidak cukup dengan memiliki satu 

sistem nilai tetapi ingin memiliki banyak sistem, keadaan ini dapat menimbulkan konflik 

peran. Hal itu terjadi, karena nilai-nilai yang dibawa ke kota oleh masyarakat dari desa tidak 

dapat dijaga dengan baik bahkan cenderung berubah sehingga terjadi konflik. 

Kehidupan di kota sangat heterogen karena kota merupakan perkumpulan dari 

berbagai macam komunitas yang memiliki subkebudayaan, afiliasi agama, sejarah, adat, 

bahasa, dan etnis yang berbeda-beda (Hunter,1974). Heterogenitas tersebut menyebabkan 

struktur kelas dan dimensi fisik populasi membesar, sehingga menimbulkan perbedaan 

norma dan nilai serta terjadinya perbedaan konflik peran sosial (Meyhew and Levinger, 

1976). Konsekuensi dari heterogenitas masyarakat di kota yakni adanya rasa toleransi yang 

tinggi terhadap perbedaan perilaku komunitas. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat desa 

karena perbedaan perilaku di desa dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan dengan 

norma dan nilai. 

Norma adalah aturan yang disepakati dan ditetapkan oleh suatu masyarakat di suatu 

tempat tertentu. Norma merupakan peraturan tidak tertulis tetapi selalu ditaati oleh 

masyarakat di wilayah tertentu. Nilai yakni sesuatu yang abstrak sangat berharga dan 

diagungkan masyarakat tetapi nilai tidak dapat dimiliki dengan angka nominal. Oleh karena 

itu, setiap anggota komunitas memiliki norma dan aturan yang berbeda-beda. Norma-norma 

yang terus dipertahankan keberadaannya lama kelamaan akan bertumbuh menjadi nilai. 

Pertemuan antara berbagai komunitas disuatu tempat (kota) seringkali menimbulkan 

persinggungan karena masing-masing komunitas mempertahankan norma dan nilai yang 

dibawa dan diyakininya. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata norma dan nilai yang 

dibawa ke kota pada umumnya selalu mengalami perubahan (Fisher, 1975). Perubahan 

norma dan nilai cenderung menimbulkan perilaku menyimpang pada anggota masyarakat 

tersebut.  

 

2. Peningkatan Kontrol Sosial Formal 

 Kehidupan di kota dapat menimbulkan kurang efektifnya fungsi kontrol sosial informal 

yang biasanya dimiliki masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya rasa individualisme dan 

hilangnya komunikasi intim antar anggota komunitas, lalu muncul rasa toleransi terhadap 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                    Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Menyimpang 

 

                                                            56                                                             Universitas Negeri Jakarta 

 

 

pelanggaran-pelanggaran normatif sehingga pengawasan informal terhadap anggota 

komunitas menghilang. Keadaan ini menyebabkan otoritas orang tua dan kontrol 

tradisionalnya terhadap anak juga berkurang.  

 Berkurangnya otoritas orang tua dan menghilangnya kontrol tradisional terhadap anak 

dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang dan kenakalan (delikuensi) pada anak. 

Otoritas orang tua berkurang terhadap anak karena orang tua di masyarakat kota sangat 

sibuk mengejar materi dan kecukupan hidup, sehingga norma-norma dan nilai-nilai yang 

menyertai hak-hak sebagai otoritas orangtua berkurang dengan sendirinya. Anak-anak 

kurang menerima kasih sayang orangtuanya sehingga anak-anak menyalurkan energinya 

melalui kegiatan yang dianggapnya benar, seperti tawuran, bullying, geng motor, dan 

lainnya.   

 Akibat dari berkurangnya kontrol sosial informal yaitu otoritas orang tua dan 

menghilangnya kontrol tradisional terhadap anak, menimbulkan adanya kelompok kontrol 

sosial formal. Pengawasan dan kontrol sosial informal akan beralih kepada kelompok kontrol 

sosial formal seperti, lembaga-lembaga penegak hukum. Kelompok kontrol sosial formal 

biasanya akan menegakkan norma dan nilai-nilai kelompok tertentu sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkannya, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan 

(Meier, 1982).  

 Penanganan masalah yang terjadi pada anggota masyarakat terutama di kota tidak 

lagi dilakukan berdasarkan kelompoknya tetapi terpadu, karena setiap orang dianggap 

menjadi anggota dari banyak kelompok. Banyaknya perbedaan kelompok-kelompok di kota 

mengartikan bahwa orang dapat menjadi anggota di berbagai kelompok yang ada di 

masyarakat kota. Simmel (1955) menjelaskan bahwa setiap individu adalah bagian dari 

jaringan kelompok afiliasi yang besar, tetapi kelompok dinyatakan tidak mempunyai 

pengaruh kuat terhadap individu.  

 Walaupun individu merupakan anggota dari suatu kelompok tetapi kelompok tidak 

mempunyai pengaruh kuat terhadap individu. Hal itu terjadi karena, individu sudah memiliki 

norma dan nilai yang dibawa dari kelompok keluarganya. Dengan demikian, keluarga 

merupakan wadah untuk pembentukan norma dan nilai bagi setiap individu. Jika keluarga 

mengalami kegagalan dalam pembentukan norma dan nilai bagi anggotanya, maka individu 

tersebut akan melakukan perilaku penyimpangan.  

 Individu yang menjadi anggota didalam kelompok-kelompok asosiasi sekaligus juga 

menjadi anggota dari kelompok asosiasi lainnya, dapat menyebabkan kelompok mengalami 

kesulitan untuk menegakkan kontrol sosial informal terhadap anggotanya. Hal itu terjadi, 

karena kelompok-kelompok tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap individu. Selain itu, 

anggota kelompok tidak memiliki norma dan nilai yang wajib dimilikinya dari kelompok, 
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sehingga norma dan nilai yang dimiliki individu tetap berasal dari kelompok asalnya. 

Keadaan-keadaan ini dapat menyebabkan menghilangnya kontrol sosial informal, akibatnya 

akan muncul kontrol sosial lainnya yaitu yang disebut kontrol sosial formal. 

 
3. Mobilitas 

 Kehidupan di kota yang serba cepat dalam pergerakannya dapat menimbulkan 

berbagai masalah, seperti rapuhnya ikatan komunitas diantara anggotanya. Selain itu, 

keadaan tersebut dapat menyebabkan lemahnya ikatan dengan penduduk lokal dan 

hilangnya rasa untuk mempertahankan standar komunitas. Mobilitas kehidupan masyarakat 

di kota cenderung menimbulkan perilaku menyimpang karena lemahnya ikatan antar 

anggota komunitas. 

 Tingginya pergerakan masyarakat di kota terkait pula dengan banyaknya norma yang 

berbeda yang berlaku diantara para anggota masyarakat. Masing-masing individu didalam 

suatu kelompok memiliki norma dan nilai yang berbeda, begitu pula norma dan nilai dengan 

individu didalam kelompok lainnya. Oleh karena itu, keadaan ini dapat mengubah hubungan 

pertemanan, peran sosial, dan sekaligus perlu melakukan penyesuaian akan norma dan nilai 

yang baru. 

 Ketidakmampuan individu didalam melakukan penyesuaian diri dengan norma dan nilai 

yang baru di lingkungannya, biasanya dapat menimbulkan perilaku menyimpang. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dikutip dari buku Sosiologi Perilaku Menyimpang 

Jokie Siahaan diketahui bahwa Stack (1972) menyatakan bunuh diri merupakan perilaku 

menyimpang yang banyak dilakukan karena mobilitas yang tinggi. Sedangkan menurut Reiss 

and Tonry (1986), akibat dari lemahnya ikatan antar komunitas dapat menyebabkan 

terjadinya kejahatan. Bratingham and Bratingham (1984) menyatakan bahwa angka 

kejahatan yang tinggi biasanya terjadi pada daerah yang memiliki mobilitas penduduknya 

tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat mobilitas yang 

tinggi di masyarakat kota dapat menimbulkan perilaku menyimpang bagi para anggota 

komunitasnya. Oleh karena itu, untuk mencegahnya setiap anggota masyarakat di kota perlu 

untuk melakukan penyesuaian akan norma dan nilai yang dimilikinya dengan norma dan nilai 

yang baru. 

 
4. Perubahan Sosial Yang Cepat 

 Perkembangan kehidupan di kota sangat cepat, menyebabkan terjadi perubahan sosial 

didalam bidang politik, sosial, dan teknologi. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh banyak 

sumber seperti ide, kelompok yang berbeda-beda, norma, dan nilai sehingga kehidupan di 

kota tidak dapat diperkirakan kualitasnya. Perubahan sosial yang cepat tersebut dapat pula 
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mempengaruhi masyarakat yang berada di pinggiran kota, karena masyarakat pinggiran kota 

memiliki perbedaan gaya hidup.  

 Perubahan sosial di kota yang cepat tersebut tidak seluruhnya dapat diikuti oleh 

masyarakat di pinggiran kota sehingga menimbulkan kegagalan pada kontrol sosial informal. 

Kegagalan terjadi karena biasanya masyarakat di pinggiran kota tidak dapat 

mempertahankan norma dan nilai yang selama ini telah dimilikinya. Kegagalan tersebut 

dapat menimbulkan perilaku menyimpang pada masyarakat di pinggiran kota. 

 Kegagalan pada kontrol sosial informal yang terjadi pada masyarakat di pinggiran kota 

semakin bertambah dengan kondisi berkurangnya jumlah anggota dalam keluarga inti, 

dimana memiliki sedikit anak merupakan ciri khas masyarakat kota. Bagi masyarakat kota 

sedikit anak dianggap memudahkan dalam memberikan fasilitas kehidupan, seperti; 

pendidikan, kasih sayang, kecukupan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan bagi 

masyarakat di pinggiran kota, cenderung ingin memiliki anak yang banyak, karena anak 

merupakan aset keluarga guna membantu keluarga dalam bekerja. Oleh karena itu, jika 

memiliki sedikit anak dapat menimbulkan kekurangan tenaga kerja yang berimbas 

berkurangnya ekonomi. Untuk mencukupinya, biasanya dilakukan dengan perilaku 

menyimpang. 

 Kehidupan kota memiliki gaya hidup mengembangkan persamaan dalam hal jenis 

kelamin baik itu di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Kota menuntut terjadinya 

persamaan hak azasi dalam melaksanakan pekerjaan diberbagai bidang, sehingga 

perbedaan jenis kelamin tidak dipertimbangkan. Sedangkan di masyarakat pinggiran kota 

masih belum dapat melepaskan norma dan nilai yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai 

kepala keluarga atau pimpinan sehingga kedudukannya harus lebih tinggi dari perempuan. 

Keadaan ini dapat menimbulkan perilaku menyimpang karena adanya usaha untuk 

mempertahankan norma dan nilai tersebut, walaupun dengan cara yang bertentangan 

dengan hukum. 

 Struktur masyarakat kota yang cenderung memperbesar jarak perbedaan usia dan 

memperlebar jarak dalam komunikasi antara remaja dan orang dewasa dimungkinkan 

terjadinya perilaku menyimpang seperti; delikuensi, kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, 

dan perilaku menyimpang seksual (Friday and Hage, 1976, Glasner and Loughlin, 1987). 

Kehidupan masyarakat kota yang sangat padat dengan jumlah penduduk dan kendaraan, 

menyebabkan jarak dalam komunikasi antara remaja dan orang dewasa semakin jauh 

karena intensitas pertemuannya rendah. Akibatnya terjadi hilangnya peran sosial orangtua 

terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak melakukan perilaku menyimpang seperti; 

delikuensi, kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, bahkan berbagai perilaku seksual. 

Orangtua mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aanak-anaknya. 
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5. Materialisme 

 Kehidupan masyarakat kota selalu bersamaan dengan penampilan sebagai citra diri, 

sehingga kepemilikan sosial sangat penting. Penampilan orang akan dinilai oleh orang lain 

berdasarkan kepemilikannya, sehingga masyarakat kota biasanya cenderung akan 

menampilkan kemewahannya. Keadaan ini dapat menyebabkan masyarakat kota akan terus 

berusaha untuk memperoleh kepemilikan sosial tersebut, walaupun dilakukan dengan 

melawan hukum. 

 Pada tahun 1980an fenomena seperti dijelaskan di atas menyebabkan hadirnya 

kelompok sosial baru yang dikenal dengan sebutan kelompok yuppies dan dink. Kelompok 

yuppies adalah kaum muda profesional di kota, sedangkan kelompok dink adalah kelompok 

pasangan suami isteri yang bekerja tapi tanpa anak. Kedua macam kelompok sosial baru 

tersebut memiliki kesamaan yaitu mencirikan gaya hidup yang didorong oleh materialisme. 

 Kehidupan masyarakat di kota tidak selalu mencapai kesuksesan sehingga tidak dapat 

diterima menjadi kelompok sosial yuppies dan dink. Bagi masyarakat yang gagal mencapai 

kesuksesan hidup di kota, tentu akan menempati kelompok kelas bawah (lower class). 

Walaupun kota mempunyai banyak pilihan untuk memperoleh kesempatan ekonomi, tetapi 

tidak semua orang berhasil meraihnya.  

 Berdasarkan Wison (1987) kota dihuni oleh berbagai macam lapisan masyarakat atau 

stratifikasi sosial mulai dari kelompok kelas sosial bawah (lower class) sampai dengan kelas 

sosial tinggi (high class). Pada kelompok dilapisan bawah (lower class) biasanya sulit untuk 

melepaskan diri dari rantai kemiskinan (poverty), sehingga perlu untuk dibantu oleh 

pemerintah. Kehidupan kelompok kelas sosial rendah (lower class) yang gagal mencapai 

kesuksesan, biasanya cenderung akan melakukan perilaku menyimpang guna melepaskan 

diri dari jerat kemiskinan. 

 Pekerjaan yang tersedia di kota-kota biasanya bergerak dalam bidang jasa-jasa 

keuangan dan profesional sehingga lebih mengutamakan pekerja yang memiliki ketrampilan 

dan skill. Oleh karena itu, bagi tenaga kerja yang tidak terlatih dan terampil sulit untuk 

memperoleh pekerjaan di kota. Keadaan ini akan mengurangi kesempatan kerja bagi 

masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan dan skill, dimana biasanya dari kelompok sosial 

rendah (lower class).  

 Berdasarkan hal itu, anggota masyarakat dari kelompok sosial rendah (lower class) 

merasa terbuang dari masyarakat. Guna untuk menutupi kegagalan dalam mendapatkan 

sumber menikmati kehidupan di kota, ditempuh jalan melalui cara perilaku menyimpang. 

Oleh karena itu, terjadilah perbuatan seperti; kejahatan, penyalahgunaan obat-obatan, dan 

perilaku menyimpang seksual melakukan transgender dan transseksual.  
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C. Sumber-Sumber Penyimpangan 

Kota merupakan tempat terjadinya sumber-sumber penyimpangan yang disebabkan 

oleh keluarga, hubungan pertemanan dan pengaruh media massa. Perilaku menyimpang 

merupakan suatu perilaku atau kondisi yang sangat bertentangan dengan norma-norma dan 

nilai-nilai yang selama ini dipelajari dan diakui keberadaannya. Kepatuhan dan konformitas 

terhadap norma-norma dan nilai-nilai dari suatu kelompok dapat juga diartikan sebagai suatu 

pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok sosial lainnya. Oleh karena 

itu, setiap orang harus menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, bahkan dapat 

menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok lainnya. 

Norma-norma dan nilai-nilai biasanya dapat diperoleh melalui beberapa hal seperti; 

sosialisasi atau proses pembelajaran pada saat berinteraksi dengan kelompoknya maupun 

dengan kelompok lainnya. Hubungan yang intim dan pribadi dapat menimbulkan adaptasi 

atas perpindahan akan norma-norma dan nilai-nilai bahkan sifat-sifat menyimpang dari 

kelompoknya. Hal seperti itu dapat terjadi pada kelompok gank, keluarga, hubungan kerja 

ataupun hubungan antartetangga. Oleh karena itu, perilaku seseorang dikategorikan 

menyimpang ataupun tidak menyimpang sangat terkait dengan proses sosial dan 

pendefinisian sosial yang ada pada kelompok sosial yang berbeda-beda. 

Walaupun kota bukan satu-satunya tempat terjadinya penyimpangan tetapi kota 

merupakan salah satu tempat bertemunya antara pelaku dan korban penyimpangan. Oleh 

karena itu perlu untuk dipelajari tentang berbagai macam sumber-sumber penyimpangan 

yang disebabkan karena proses pembelajaran atau sosialisasi seperti pertemanan, 

hubungan antar tetangga, keluarga, dan media massa. 

 
1. Hubungan Pertemanan 

Didalam hubungan pertemanan seperti pada kelompok yang beranggotakan sedikit 

maupun banyak terjadi adaptasi sifat-sifat menyimpang. Terkait dengan hal ini adanya 

perbuatan melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh anak-anak (juvenile) maupun orang 

dewasa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak-anak dikategorikan sebagai 

perbuatan kenakalan (juvenile deliquency) sedangkan perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan orang dewasa disebut kejahatan.  

Perbuatan melanggar hukum baik yang dilakukan oleh anak-anak (juvenile) maupun 

orang dewasa dilakukan secara individu maupun berkelompok, bertentangan dengan 

peraturan hukum yang berlaku di suatu tempat. Di Indonesia peraturan hukum yang 

mengatur hal tersebut ada didalam hukum pidana, yang bersumber kepada Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh perbuatan kenakalan (juvenile deliquency) yang 

dilakukan oleh anak-anak, seperti tawuran pelajar, bullying, genk motor, dan sebagainya. 
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Sedangkan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terbagi menjadi tiga (3) 

yaitu;  

a. Kejahatan Terhadap Harta yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana 

dengan obyek sasarannya adalah harta benda, terdiri dari perbuatan pencurian, 

penggelapan, pemerasan, penadahan, dan penipuan 

b. Kejahatan Terhadap Badan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana 

dengan obyek sasarannya adalah tubuh manusia terdiri dari perbuatan kekerasan 

(kekerasan dalam rumah tangga), penganiayaan, dan perbuatan asusila 

c. Kejahatan Terhadap Jiwa yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana 

dengan obyek sasarannya adalah jiwa atau hilangnya nyawa manusia seperti 

pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan bunuh diri. 

 
Hubungan pertemanan dapat menimbulkan adaptasi sifat-sifat menyimpang terutama 

yang terjadi diberbagai tempat seperti di sekolah, tempat kerja, tempat-tempat rekreasi dan 

diberbagai setting sosial lainnya. Ditempat-tempat tersebut disinyalir menjadi lokasi yang 

kondusif untuk terjadinya pembelajaran norma dan nilai perilaku menyimpang. Hubungan 

pertemanan dengan penyimpang secara aktif dapat mengajarkan anggota lainnya tentang 

sifat, norma dan nilai, teknik keahlian tentang perilaku menyimpang. 

Walaupun menurut hasil penelitian Hirschi and Gottfresdon, 1980 sosiolog tersebut 

menyatakan bahwa pengaruh hubungan antara pertemanan dengan penyimpang adalah 

tidak langsung. Selanjutnya dikatakan bahwa pertemanan itu tidak memberikan sanksi 

negatif terhadap mereka yang melakukan tindakan menyimpang. Artinya bahwa hubungan 

pertemanan merupakah salah satu penyebab terjadinya perbuatan menyimpang, sehingga 

masih banyak penyebab lain yang dapat mempengaruhi terjadinya prilaku menyimpang. 

Selain itu,  didalam hubungan pertemanan tidak ada pemberian sanksi yang dijatuhkan 

terhadap anggota mereka yang melakukan prilaku menyimpang. 

 
2. Hubungan Antar Tetangga 

Kehidupan sosial di suatu lokasi pemukiman sangat beragam tergantung pada 

lingkungannya, lingkungan bertetangga sangat ditentukan oleh beragamnya perbedaan, 

seperti kelas sosial, ras dan etnik, kelompok agama para penghuninya. Perbedaan-

perbedaan tersebut dapat menjadi perbedaan dalam dukungan terhadap norma dan nilai 

yang berbeda-beda sesuai dengan latarbelakang budaya para penghuni di suatu lingkungan. 

Jika para penghuni di suatu lingkungan pemukiman terbiasa hidup berdampingan 

dengan para pelaku kejahatan, maka terjadi hubungan yang sangat dekat dengan mereka 

sehingga para penghuni memiliki toleransi yang tinggi dengan kejahatan. Dimungkinkan pula 

para penghuni di lokasi tersebut akan terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang 
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bahkan melakukan tindak kejahatan. Kejahatan dapat saja terpicu dengan sendirinya pada 

daerah tertentu khususnya di daerah yang bercirikan pendapatan rendah, perumahan 

kumuh, miskin, dan terdiri dari etnik tertentu, demikian Brantingham dan Brantingham, 1984: 

297-331. 

Struktur sosial dan kontrol sosial masyarakat berbeda-beda, keadaan ini 

mempengaruhi perbedaan tingkat kejahatan dan berbagai macam bentuk perilaku 

menyimpang. Pada masyarakat yang berkumpul pada suatu lokasi dengan kriteria berbeda 

pendapatan secara rasial, miskin dengan status pekerjaan yang rendah, berlokasi di daerah 

kumuh kota dinyatakan memiliki tingkat kejahatan terhadap benda yang tinggi, seperti 

pencurian dengan berbagai tingkatan, demikian Sampson, 1986. 

Jika lingkungan tetangga terdiri dari kelompok masyarakat dari kelas yang sama, maka 

diperkirakan lingkungan akan sangat mudah dipengaruhi oleh kelas sosial, sehingga tingkat 

kejahatan dan perilaku menyimpang akan berbeda-beda sesuai dengan lingkungan kelas 

sosialnya. Tingkat kejahatan jalanan (blue collar crimes) diperkirakan lebih tinggi terjadi pada 

lingkungan tetangga kelas bawah (lower class). Hal itu diperoleh dari data catatan pihak 

kepolisian (the polices reports), laporan korban (victims report), laporan kejadian perilaku 

ilegal, demikian Elliot dan Huizinga, 1983; Tittle, Vilemez dan Smith, 1978. Hal itu dapat 

diartikan bahwa tinggi-rendahnya tingkat kejahatan di suatu lingkungan berbeda-beda sesuai 

dengan tinggi-rendahnya kelas sosial warga di lingkungan tersebut. Walaupun demikian, di 

daerah tersebut kemungkinan masih ada norma-norma dan nilai-nilai non kriminal, demikian 

Kobrin, 1951. 

Jika suatu lokasi pemukiman dihuni oleh berbagai macam orang yang berasal dari 

kelas sosial tinggi (high class), dikhawatirkan akan terjadi perilaku menyimpang seperti, 

penyalahgunaan obat-obatan, seks bebas (free sex). Di kota-kota besar di Amerika, anak-

anak usia remaja memiliki resiko yang tinggi terhadap kehamilan, sebagai akibat 

berkurangnya kontrol sosial orangtua terhadap anaknya. Hal itu merupakan dampak dari 

hubungan antar tetangga dalam kehidupan sosial dalam suatu lokasi yang dihuni kelas 

sosial tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Hogan dan Kitagawa, 1985 diketahui bahwa perbuatan 

hubungan seks pada usia dini sangat tinggi terjadi di Amerika Serikat dari kelompok kelas 

bawah. Tingkat resiko kehamilan lebih tinggi dibandingkan dengan remaja di lingkungan 

yang berasal dari kelas tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku 

menyimpang tentang seks bebas, didalam hubungan antar tetangga baik yang berasal dari 

kelas tinggi maupun kelas rendah tidak hanya ditentukan oleh kelas sosial saja, tetapi 

ditunjang beberapa norma hubungan seksual. Oleh karena itu, seks bebas tidak disebabkan 

hanya karena lingkungan antar tetangga saja tetapi diatur oleh norma-norma yang berlaku.  
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Walaupun demikian, sifat permisifitas (serba membolehkan) mengenai hubungan seks 

bebas pada usia dini di lingkungan tersebut tidak pula membuat perilaku tersebut menjadi 

normal. Artinya bahwa hubungan antar tetangga yang menyebabkan terjadinya seks bebas 

tidak dapat dikatakan hubungan normal, meskipun lingkungan sekitar menyatakan permisif.  

 
3. Hubungan Keluarga 

Keluarga merupakan institusi yang memberikan sumbangan terbesar bagi suatu 

perubahan sosial guna terjadinya banyak perubahan didalam kehidupan sosial, demikian 

Reiss and Lee, 1988. Keluarga memiliki tanggungjawab yang besar dalam pembentukan 

norma-norma dan nilai-nilai keluarga, sehingga anggota keluarga akan memiliki aturan yang 

sesuai dengan harapan masyarakat. Anak-anak akan terbentuk sesuai dengan norma dan 

nilai yang telah disepakati keluarga, sehingga dapat berinteraksi sosial dengan keluarga 

lainnya. 

Saat ini keutuhan keluarga sudah terkacaukan dengan adanya emansipasi perempuan 

dalam segala bidang, sehingga tanggungjawab terbesar perempuan untuk mengurus 

keluarga jauh berkurang. Perempuan keluar rumah berpacu karier mengejar impian 

kesetaraan, sehingga kontrol sosial yang seharusnya dilakukan pihak ibu beralih menjadi 

pihak sekolah bahkan kelompok genk jalanan. Akibatnya anak-anak memiliki ikatan yang 

kurang kuat dengan keluarga sehingga anak-anak kurang pengawasan orang tua.  

Anak-anak dengan mudah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan 

terjadi perilaku menyimpang, seperti juvenile deliquency. Hal itu terjadi karena buruknya 

hubungan keluarga antara anak-anak dengan orangtuanya, demikian Loeber and 

Stouthamer, 1986. Kehadiran satu orang anak delikuensi didalam suatu keluarga dapat 

memperbesar kemungkinan anak-anak lain dalam keluarga tersebut akan cenderung 

memiliki masalah yang sama.  

Selain itu, permasalahan yang ada didalam suatu rumah tangga dapat pula memicu 

terjadinya masalah lainnya, seperti perceraian orangtua (broken home) dapat 

mengakibatkan anak-anak melakukan kenakalan (deliquency), pelanggaran bahkan 

melakukan penyimpangan. Hasil penelitian Schur pada tahun 1973 menyatakan bahwa 

pihak kepolisian di Amerika Serikat banyak menangkap anak-anak dari keluarga yang 

bermasalah. Keretakan keluarga menyebabkan berkurangnya pengawasan terhadap anak-

anak, sehingga anak-anak melakukan kontak dengan para pelaku penyimpangan.  

Norma-norma penyimpangan akan lebih mudah dipelajari melalui interaksi sosial yang 

memiliki intensitas pertemuannya tinggi, demikian dikemukakan oleh Grinnel dan Chambers, 

1979; Rankin, 1983). Ternyata kurang harmonisnya hubungan keluarga tidak saja 

berdampak pada anak-anak sehingga melakukan perilaku menyimpang, hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Sampson tahun 1986 menyatakan bahwa keharmonisan hubungan 

keluarga dapat menyebabkan orang dewasa melakukan kejahatan. 

 
4. Media Massa 

 Pengaruh media massa terhadap perbuatan perilaku menyimpang sudah diteliti para 

sosiolog dan kriminolog. Media massa yang dimaksudkan terbagi atas dua (2) yaitu media 

cetak dan elektronik (televisi). Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa siaran televisi 

dan media massa lainnya tidak akan menjadi media penyebar norma penyimpangan, jika 

para penontonnya sudah memiliki bekal yang kuat akan norma dan nilai-nilai yang 

dipertahankannya.  

 Beberapa ahli melakukan penelitian mengenai hubungan antara media televisi dengan 

perilaku menyimpang khususnya kepada para penontonnya, disimpulkan bahwa media 

televisi hanya sebagai penguat sifat menyimpang penontonnya saja. Sebab penonton sudah 

dipengaruhi oleh banyak sumber seperti, keluarga, sekolah, teman, relasi, dan lainnya. 

Penelitian mengenai pengaruh media televisi dengan tindak kekerasan yang dilakukan para 

penontonnya, sudah dilakukan sejak tahun 1960an.  

 Pada saat itu hasil penelitian menyatakan bahwa penonton akan belajar tentang 

kekerasan yang disiarkan televisi, belajar akan norma dan nilai-nilai kekerasan yang 

dilihatnya, demikian Baker dan Ball, 1969. Hasil penelitian pada tahun 1970an menghasilkan 

kesimpulan, bahwa pengaruh media massa televisi terhadap perilaku menyimpang 

dimediasikan oleh faktor psikologis yang sudah dimiliki penonton sebelumnya, demikian 

Feldman, 1977. Sedangkan hasil penelitian Kaplan dan Singer, 1976 menyatakan bahwa 

tidak terbukti adanya pengaruh signifikan antara perilaku agresif dengan tayangan televisi.  

 Pengaruh antara media massa cetak dengan perilaku menyimpang para pembacanya, 

sampai sekarang masih belum ada para ahli yang menelitinya. Hanya saja media cetak 

biasanya melakukan pemberitaan yang menyatakan bahwa pelaku perbuatan kejahatan dan 

perilaku menyimpang hanya dari kelompok kelas sosial bawah. Pernyataan tersebut 

menguntungkan pihak dari kelompok kelas sosial atas, karena sebenarnya kelompok dari 

kelas sosial atas juga melakukan penyimpangan dan kejahatan. 

   

D. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang, kerjakanlah latihan berikut! 

1. Amatilah penyimpangan yang berada di sekitar lingkungan Anda, jelaskan berbagai 

macam penyimpangan yang terjadi berdasarkan pada sumber penyimpangan, norma 

dan nilai apa saja yang disimpangkan. 
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2. Uraikanlah karateristik penyimpangan yang terjadi di sekitar Anda, kaitkanlah dengan 

kehidupan kota dan urbanisasi, pengaruh gaya hidup. 

3. Jelaskanlah alasannya kenapa kehidupan kota tidak dapat dikatakan sebagai faktor 

penyebab terjadinya perilaku menyimpang, tetapi situasi dan kondisi dalam gaya hidup 

kota sangat kondusif sebagai tempat tumbuhnya penyimpangan.  

 

Petunjuk Jawaban: 

A. Perhatikanlah materi tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku 

menyimpang, disana Anda akan dapat membedakannya dan menganalisanya. 

B. Bacalah materi mengenai karateristik penyimpangan lalu kaitkan dengan pengaruh 

kehidupan kota dan urbanisasi, serta pengaruh gaya hidup.  

C. Bacalah mengenai materi tentang pengaruh gaya hidup terhadap perilaku 

menyimpang. 

Tes Formatif 

Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang! 

1.  Suatu perbuatan yang dilakukan menyimpang karena bertentangan dengan peraturan 

pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

disebut................. 

a. Kejahatan  

b. Pelanggaran 

c. Penyimpangan 

d. Kenakalan 

e. Perbuatan 

 
2.  Suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang diatur diluar 

hukum Pidana, disebut....................... 

a. Kejahatan  

b. Pelanggaran 

c. Penyimpangan 

d. Kenakalan 

e. Perbuatan 

 
3. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang diatur didalam hukum 

Pidana tetapi dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, disebut...... 

a. Kejahatan  
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b. Pelanggaran 

c. Penyimpangan 

d. Kenakalan 

e. Perbuatan 

 
4. Melakukan perbuatan menerobos lampu merah, memukul istri/suami/anak sendiri dan 

lain sebagainya, dikategorikan sebagai suatu perbuatan............ 

a. Kejahatan  

b. Pelanggaran 

c. Penyimpangan 

d. Kenakalan 

e. Perbuatan 

 
5. Semakin tinggi populasi hunian di suatu kota maka semakin tinggi pula tingkat perilaku 

menyimpang yang terjadi. Hal itu merupakan hipotesis terhadap korelasi 

antara..........................  

a.  Perilaku Menyimpang Dengan Kontrol Sosial Formal 

b.  Perilaku Menyimpang Dengan Populasi Penduduk Tinggi 

c.  Perilaku Menyimpang Dengan Gaya Hidup 

d.  Perilaku Menyimpang Dengan Norma  

e.  Perilaku Menyimpang Dengan Kehidupan Kota Dan Urbanisasi 

 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. A         

2. B 

3. D 

4. B 

5. E 

E. Kesimpulan  

Pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku menyimpang terjadi karena disebabkan 

begitu cepatnya perubahan budaya yang ada di sekitar kehidupan. Perubahan budaya di 

banyak negara dapat menyebabkan peningkatan berbagai bentuk perilaku menyimpang. 

Peningkatan diferensiasi, konflik, pertentangan norma dan nilai serta aturan yang berbeda 

bahkan putusan hubungan sosial antar pribadi dapat terjadi didalam kehidupan di wilayah 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                    Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Hal-Hal Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Menyimpang 

 

                                                            67                                                             Universitas Negeri Jakarta 

 

 

kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan gaya hidup manusia 

dan kebutuhan dapat pula menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang.  

 
A.  Pengaruh Kota Terhadap Terjadinya Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat di wilayah perkotaan bukan hanya 

perilaku menyimpang yang tidak menimbulkan korban (without victims) tetapi juga 

penyimpangan yang menimbulkan korban, seperti kejahatan, pelanggaran, dan kenakalan. 

Kejahatan yakni suatu perbuatan yang dilakukan menyimpang karena bertentangan dengan 

peraturan pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pelanggaran yaitu suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan 

yang diatur diluar hukum Pidana, seperti Undang-undang Lalulintas, Undang-undang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain sebagainya.  

Kenakalan yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang diatur 

didalam hukum Pidana tetapi dilakukan oleh anak-anak dibawah umur (berusia dibawah 17 

tahun), seperti pembunuhan, pencurian, dan lainnya. Anak-anak dibawah umur dinyatakan 

sebagai golongan orang yang belum dapat bertindak sebagai subyek hukum, artinya anak-

anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. 

Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan 

Undang-Undang 3 Nomor 1997 tentang Pengadilan Anak.  

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak, anak yang 

berhadapan dengan hukum tidak dapat divonis masuk penjara tetapi pilihan utamanya harus 

dikembalikan kepada orang tuanya jika orang tuanya masih ada. Kenakalan anak disebut 

juga delekuensi, jika anak melakukan kesalahan dan akibat kenakalannya menimbulkan 

korban jiwa maka anak dapat diberikan vonis hanya setengah (½) dari vonis yang harus 

diberikan kepada orang dewasa. Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh 

Abdul Khadir Jaelani (AKJ) anak musisi Achmad Dani, jika diproses hukum dan divonis 

hukum maka AKJ hanya akan menjalani setengah (½) dari vonis yang harus diberikan 

kepada orang dewasa. 

Di berbagai negara berkembang dikatakan kejahatannya meningkat tajam, karena 

percepatan urbanisasi yang disertai dengan meningkatnya industrialisasi dan migrasi orang 

muda ke daerah pinggiran (Clinard, 1976 dan Shelly, 1981). Biasanya perilaku menyimpang 

seperti, kejahatan terkonsentrasi didaerah perkotaan, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian di 

negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan Asia (Johnson, 1983). Walaupun hasil 

penelitian ini ada yang membantahnya, dimana dikatakan bahwa kota menarik para 

penyimpang dari pinggiran kota ke dalam kota (Ferdinand, 1983). Bantahan tersebut 

beralasan bahwa, kota memiliki kondisi dan proses tertentu yang mendorong terjadinya 
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perilaku menyimpang, seperti kejahatan yang dilakukan oleh warganya sendiri, sehingga 

tidak benar jika penyimpangan di kota dilakukan oleh orang yang tinggal di pinggiran kota.  

 
B. Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Menyimpang 

Kehidupan antara kota dan desa seringkali menimbulkan adanya pengklasifikasian, 

sehingga perbedaan keduanya menjadi kontradiktif dilihat dari gaya hidup masyarakatnya. 

Orang seringkali menyebutkan proses tumbuhnya pemusatan orang-orang dari desa ke kota 

dengan istilah urbanisasi, tetapi ada pula yang menyatakan sebagai urbanisme. Jika 

diperhatikan sepintas, memang antara urbanisasi dan urbanisme keduanya nampak sama 

tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. 

Urbanisme merupakan penentuan sejumlah karateristik dan kualitas hubungan sosial 

yang menyatu dalam suatu gaya hidup. Hal yang membedakan antara kehidupan kota dan 

desa yaitu gaya hidup masyarakat kota dan desa. Oleh karena itu, banyak masyarakat desa 

yang mengikuti gaya hidup masyarakat kota, sehingga terjadi penyimpangan dimana 

masyarakat desa yang dipengaruhi gaya hidup kota akan nampak tidak sesuai dengan 

norma dan nilai yang ada di sekitar masyarakat desa.  Dalam hal ini nampak bahwa 

keduanya bukan dipengaruhi oleh luasnya wilayah tetapi gaya hidup yang lebih berperanan. 

Perbedaan antara kehidupan di perkampungan dan kondisi yang ada serta adanya toleransi 

terhadap gaya hidup lain menyebabkan terjadinya penyimpangan, seperti nampak aneh 

pada tatanan rambut yang diwarnai, bergaya rambut punk, menggunakan berbagai macam 

assesoris (gelang, kalung mainan) pada remaja pria, dan lainnya.  

Masyarakat di kota memiliki perbedaan gaya hidup sebagai hasil konsentrasi dari 

orang-orang yang memiliki karateristik yang sama seperti, diantaranya jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, dan etnis, keadaan ini seringkali mencerminkan gaya hidup seseorang. 

Dengan demikian, kota nampaknya dapat menentukan gaya hidup masyarakat hal itu dapat 

terlihat dari gaya hidup masyarakat kota ketika melakukan kontak dengan orang lain. Proses 

penggambaran perbedaan sosial di kota disebut sebagai urbanisme. 

Sebenarnya kehidupan kota tidak dapat dikatakan sebagai faktor penyebab terjadinya 

perilaku menyimpang, tetapi situasi dan kondisi dalam gaya hidup kota sangat kondusif 

sebagai tempat tumbuhnya penyimpangan, diantaranya yaitu; 

 
Norma 

Penduduk kota pada umumnya tidak sepakat dengan norma dan nilai-nilai tradisional 

bahkan cenderung meninggalkannya. Penduduk kota tidak cukup dengan memiliki satu 

sistem nilai tetapi ingin memiliki banyak sistem, keadaan ini dapat menimbulkan konflik 

peran. Hal itu terjadi, karena nilai-nilai yang dibawa ke kota oleh masyarakat dari desa tidak 

dapat dijaga dengan baik bahkan cenderung berubah sehingga terjadi konflik.  
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Hal ini tidak terjadi pada masyarakat desa karena perbedaan perilaku di desa dianggap 

sebagai suatu hal yang bertentangan dengan norma dan nilai. Norma adalah aturan yang 

disepakati dan ditetapkan oleh suatu masyarakat di suatu tempat tertentu. Norma 

merupakan peraturan tidak tertulis tetapi selalu ditaati oleh masyarakat di wilayah tertentu.  

Nilai yakni sesuatu yang abstrak sangat berharga dan diagungkan masyarakat tetapi 

nilai tidak dapat dimiliki dengan angka nominal. Oleh karena itu, setiap anggota komunitas 

memiliki norma dan aturan yang berbeda-beda. Norma-norma yang terus dipertahankan 

keberadaannya lama kelamaan akan bertumbuh menjadi nilai. 

 
Peningkatan Kontrol Sosial Formal 

 Kehidupan di kota dapat menimbulkan kurang efektifnya fungsi kontrol sosial informal 

yang biasanya dimiliki masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya rasa individualisme dan 

hilangnya komunikasi intim antar anggota komunitas, lalu muncul rasa toleransi terhadap 

pelanggaran-pelanggaran normatif sehingga pengawasan informal terhadap anggota 

komunitas menghilang. Keadaan ini menyebabkan otoritas orang tua dan kontrol 

tradisionalnya terhadap anak juga berkurang. Berkurangnya otoritas orang tua dan 

menghilangnya kontrol tradisional terhadap anak dapat menyebabkan terjadinya perilaku 

menyimpang dan kenakalan (delikuensi) pada anak. 
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Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. Chicago: 
Holt, Rinehart and Winston, Inc 

 
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 
 

Siegel, Larry J, 1983. Criminology, New York: West Publishing Company  
 
Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey, 1978. Criminology, 10th ed. Philadelphia: 

Lippincott 
 
Vold, George B., and Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, 2002. Theoretical 

Criminology, New York Oxford: Oxford University Press 
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BAB   VII 

PELAKU PERILAKU MENYIMPANG  
DAN KEJAHATAN 

 

Pelaku perilaku menyimpang biasanya dianggap sama seperti para pelaku kejahatan, 

karena salah satu perbuatan perilaku menyimpang yaitu kejahatan, walaupun keduanya 

nampak sama tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan antara perilaku menyimpangan dan 

kejahatan yakni; perilaku menyimpang yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum tetapi biasanya ada yang tanpa korban (without victims) dan ada pula yang 

mempunyai korban. Sedangkan perbuatan tindak kejahatan yaitu suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan selalu menimbulkan korban. Oleh karena itu, didalam Bab 

ini akan dipelajari mengenai pelaku perilaku menyimpang yang dikategorikan sebagai 

penjahat. 

 
A.  Pengertian Pelaku Perilaku Menyimpang dan Kejahatan (Penjahat) 

 Jika kita mendengar kata penjahat maka kita akan terbayang seseorang manusia yang 

berwajah keras dengan perilaku yang menakutkan, kasar, tidak bersahabat bahkan kejam 

dan selalu keluar-masuk penjara. Bayangan masyarakat akan penampilan penjahat tidak 

seluruhnya benar karena penjahat tidak selalu demikian adanya. Penjahat adalah mereka 

yang telah melakukan perbuatan yang pelanggaran peraturan undang-undang, baik yang 

diproses hukum maupun yang tidak menjalani proses hukum.  

 M. Elliot (1952) seperti yang diucapkan Socrates menyatakan bahwa semua orang 

adalah pembohong, maka dapat pula dikatakan bahwa semua orang adalah penjahat. 

Mengapa demikian? Karena hampir semua orang dewasa pada suatu waktu mungkin telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti pemberian hadiah kepada 

seorang pegawai pemerintah, memperkosa, menganiaya temannya dimana semua 

perbuatan itu tidak dilaporkan kepada polisi, dan lain sebagainya. Pengertian penjahat dalam 

konteks yang lebih luas yaitu mereka yang telah melanggar undang-undang dan juga 

mereka yang bersikap anti sosial.  

 Selanjutnya M.Elliot (1952) menyatakan, penjahat bukan hanya mereka yang 

menjalani pidana karena melanggar undang-undang tetapi juga mereka yang tidak mengakui 

nilai-nilai masyarakat. Hal ini diartikan bahwa para penjahat adalah orang-orang yang gagal 

dan dianggap kurang ahli (less skillful type) guna melepaskan diri dari kejaran polisi. Oleh 

karena itu, penjahat yaitu orang yang memiliki keahlian-keahlian, sikap, dan hubungan sosial 

yang menunjukkan kematangan dalam kebudayaan penjahat. 
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 Menurut Sutterland (1960) penjahat yaitu orang-orang yang melanggar undang-

undang hukum pidana dan menjalani proses peradilan pidana dan telah divonis bersalah 

untuk segera menjalani penjara. Sutterland menekankan proses legal untuk menentukan 

seorang penjahat karena dalam ilmu hukum, legalitas sangat penting. Sedangkan untuk ilmu 

sosial proses legalitas tidak penting karena dalam ilmu sosial lebih ditekankan pada adanya 

sikap anti sosial dan melanggar undang-undang pidana.  

Berdasarkan pendapat tersebut terdapat perbedaan, jika ahli kriminologi menjelaskan 

bahwa penjahat adalah mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai pelanggar hukum 

yang memiliki keahlian, sikap dan hubungan sosial yang menunjukkan kematangan dalam 

kebudayaan jahat. Sedangkan menurut pendapat ahli hukum, penjahat adalah mereka yang 

telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan 

(penjahat dalam status formal). 

 
 B.  Klasifikasi Pelaku Perilaku Menyimpang dan Kejahatan (Penjahat) 

 Pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan (penjahat) dapat dibagi berdasarkan 

beberapa kriteria diantaranya yaitu: 

1. Status Sosial Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

a) White Collar Criminal (Kejahatan Krah Putih) 

b) The Lower Class Criminal (Blue Collar Crimes) 

 
2. Tingkat Kerapihan Organisasi dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

a) The Organized Criminals 

b) Non Organized Criminals 

 
3.  Kepentingan Pencarian Nafkah dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Professional Criminals 

b) Non Professional Criminals 

 
4. Aspek Kejiwaan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: 

a) The Episodic Criminals, (dorongan perasaan/emosi mendadak). 

b) The Mentally Abnormal Criminal  

c) The Non Malicious Criminals (dianggap tidak melakukan kejahatan) 

 
5. Aspek Kebiasaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

a) Habitual Criminals (terus menerus) 

b) Non Habitual Criminals  (tergantung kondisi dan situasi) 

 
6. Aspek Tertentu dari Sifat Perbuatannya dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: 

a) The Casual Offenders (melanggar ketertiban masyarakat) 
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b) The Occasional Criminals (kejahatan ringan) 

c)  Smuggler (importir/eksportir illegal) 

 
7.  Umur dapat dibagi 2 (dua) yaitu:  

a) Adult Offenders (dewasa) 

b)  Juvenile Delinquent (anak-anak)  

 
B.1. Menurut Status Sosial, Penjahat dapat dibagai 2 (dua) yaitu: 

a) White Collar Criminal (Kejahatan Krah Putih) 

Penjahat ini dikenal sebagai penjahat elit (elite criminal) karena memiliki status 

sosial yang tinggi didalam masyarakat. Penjahat dengan status sosial tinggi 

melaksanakan kejahatannya bersamaan dengan pekerjaannya sehingga dapat 

terjadi diberbagai bidang pekerjaan.  Mereka pada umumnya memiliki jabatan 

dalam pekerjaannya dan ahli dibidangnya. Oleh karena itu, penjahat ini disebut 

penjahat the upper class criminal karena telah menyalahgunakan jabatan dan 

wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.  

 
b) The Lower Class Criminal (Blue Collar Crimes) 

Penjahat tergolong kelas ekonomi rendah sehingga jenis kejahatan yang 

dilakukannya tergolong kejahatan jalanan seperti perampasan, penodongan, 

penganiayaan dan sejenisnya yang dilakukan secara spontan.  

 
B.2. Menurut Tingkat Kerapihan Organisasi, Penjahat dapat dibagai 2 (dua) yaitu: 

a) The Organized Criminals 

Para penjahat telah mempergunakan prinsip-prinsip manajemen, seperti planning, 

actuating, coordinating, controlling yang dikendalikan seorang pemimpin karena 

para penjahat tergabung dalam suatu organisasi yang disebut kejahatan 

terorganisasi. 

 
b) Non Organized Criminals 

Para penjahat melakukan kejahatannya secara individual tanpa   melibatkan 

organisasi sehingga tidak terorganisir. 

B.3. Menurut Kepentingan Pencarian Nafkah, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Professional Criminals 

Penjahat melakukan perbuatannya sebagai matapencaharian pokoknya sehingga 

kejahatannya disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. 

 
b) Non Professional Criminals 
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Penjahat melakukan kejahatan secara insidental dalam suatu waktu tertentu saja 

karena pengaruh situasi dan kondisi sehingga tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan hidup. 

 
B.4. Menurut Aspek Kejiwaan, Penjahat dapat dibagi 3 (tiga) yaitu:   

a) The Episodic Criminals, (dorongan perasaan/emosi mendadak). 

Penjahat yang melakukan kejahatannya karena adanya dorongan perasaan atau 

emosi mendadak, sehingga spontanitas tanpa rencana. 

 
b) The Mentally Abnormal Criminal  

Penjahat melakukan kejahatan karena mengalami gangguan kejiwaan. 

 
c) The Non Malicious Criminals (dianggap tidak melakukan kejahatan) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya karena beranggapan perbuatan-nya tidak 

termasuk kejahatan, seperti carok di Madura yaitu membunuh musuh yang telah 

merusak harga dirinya. Menurut pelaku perbuatan pembunuhan tersebut sebagai 

sesuatu yang harus dilakukan untuk mengembalikan harga dirinya yang telah 

hilang dan perbuatan itu wajib dilakukan menurut budaya. 

 
B.5. Menurut Aspek Kebiasaan, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Habitual Criminals (terus menerus) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya secara terus menerus karena sudah 

menjadi kebiasaannya, seperti pemabok, penjudi, pelacur, dan lain sebagainya. 

 
b) Non Habitual Criminals  (tergantung kondisi dan situasi) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya bukan karena kebiasaan tetapi karena 

ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu. 

 
B.6. Menurut Aspek Tertentu dari Sifat Perbuatannya, Penjahat dapat dibagi 3  (tiga) yaitu:   

a) The Casual Offenders (melanggar ketertiban masyarakat) 

Perbuatan yang dilakukan karena melanggar ketertiban masyarakat, padahal 

secara yuridis kemungkinan bukan perbuatan kejahatan, contoh melanggar jam 

malam, mengadakan demontrasi tanpa ijin, dan lainnya. 

 
b) The Occasional Criminals (kejahatan ringan) 

Perbuatan yang dilakukan terkategori kejahatan ringan atau pelanggaran tetapi 

menimbulkan adanya korban, contoh mengendarai motor atau mobil sehingga 

menabrak orang dan menyebabkan terjadi luka ringan. 
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c) Smuggler (importir/eksportir illegal) 

Pelaku yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara 

melalui perdagangan luar negeri, contoh tidak membayar bea masuk dan tidak 

memiliki izin untuk import atau eksport. 

 

B.7. Menurut Umur, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Adult Offenders (dewasa) 

Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa sehingga 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku dianggap sebagai 

subyek hukum. 

 
b) Juvenile Delinquent (anak-anak)   

Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa sehingga 

tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku dianggap 

bukan sebagai subyek hukum. Ketentuan belum dewasa di Indonesia menurut 

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 45 yaitu usia 16 tahun. 

C.  Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Pelaku Perilaku 

Menyimpangan dan Kejahatan, kerjakanlah latihan berikut! 

1. Pelaku penyimpangan dan kejahatan atau penjahat secara aspek yuridis dan 

kriminologi memiliki batasan-batasan. Coba Anda jelaskan batasan penjahat 

berdasarkan aspek yuridis dan kriminologi! 

2. Menurut Elliot semua orang dewasa dapat dikategorikan sebagai penjahat, coba 

jelaskan dan berikan argumentasi Anda mengenai hal ini.   

 
Petunjuk Jawaban: 

1. Anda dapat mempelajari kembali materi tentang pelaku Perilaku Menyimpangan dan 

kejahatan (penjahat). 

2. Baca kembali materi tentang pelaku Perilaku Menyimpangan dan kejahatan 

(penjahat) sehingga dapat diketahui mengapa Elliot menyatakan hal tersebut.   

Tes Formatif 

  Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi Pelaku Perilaku Menyimpangan dan Kejahatan.  

1. Penjahat dengan status sosial tinggi melaksanakan kejahatannya bersamaan dengan 

pekerjaannya sehingga dapat terjadi diberbagai bidang pekerjaan, hal ini termasuk 

klasifikasi penjahat berdasarkan ............... 
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a. Adult Offenders 

b. The Occasional Criminals 

c. The Non Malicious Criminals 

d. White Collar Criminal  

e. The Casual Offenders 

 
2. Para penjahat telah mempergunakan prinsip-prinsip manajemen, seperti planning, 

actuating, coordinating, controlling yang dikendalikan seorang pemimpin karena para 

penjahat tergabung dalam suatu organisasi yang disebut kejahatan terorganisasi. Hal 

ini termasuk klasifikasi penjahat berdasarkan ............... 

a. The Organized Criminals  

b. The Occasional Criminals 

c. The Non Malicious Criminals 

d. The Casual Offenders 

e. The Non Organized Criminals 

 
3. Pelaku yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara 

melalui perdagangan luar negeri, contoh tidak membayar bea masuk dan tidak 

memiliki izin untuk import atau eksport. Hal ini termasuk klasifikasi penjahat 

berdasarkan ............... 

a. White Collar Criminal 

b. Smuggler  

c. Habitual Criminals 

d. Professional Criminals 

e. Street Criminals 

 
4. Penjahat yang melakukan kejahatannya karena adanya dorongan perasaan atau 

emosi mendadak, sehingga spontanitas tanpa rencana. Hal ini termasuk klasifikasi 

penjahat berdasarkan ............... 

a.  The Political Crimes 

b. The Casual Offenders 

c. The Non Organized Criminals 

d.  The Hidden Criminals 

e. The Episodic Criminals  

 
5.   Secara yuridis, seseorang dapat dinamakan penjahat apabila............... 

a. Seseorang yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka tidak tertangkap 

b. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dan berhasil ditangkap oleh polisi 
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c. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dan telah terbukti kesalahannya serta 

diputus bersalah oleh pengadilan  

d. Seseorang yang telah melakukan kejahatan secara terorganisir 

e. Seseorang yang telah melakukan kejahatan tetapi tidak terorganisir 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. D      

2. A  

3. B 

4. D 

5. C   

D. Kesimpulan  

 Definisi mengenai pelaku perilaku menyimpangan dan kejahatan sangat berbeda-beda 

antara tokoh yang satu dengan tokoh lainnya karena mereka memiliki sudut pandang yang 

berbeda. Kriteria perilaku menyimpangan dan penjahat menurut sudut pandang yuridis dan 

kriminologi sangat berbeda, jika pandangan yuridis yang menjadi titik perhatiannya yaitu 

legalitas yaitu telah menjalani proses peradilan dan telah divonis. Sedangkan sudut pandang 

kriminologi yaitu orang yang melanggar peraturan hukum dan anti sosial tanpa 

memperhatikan legalitasnya. 

 Oleh karena itu, klasifikasi pelaku kejahatan berbeda-beda disesuaikan dengan 

keadaan atau situasi dan kondisi pelaku kejahatan itu sendiri sehingga klasifikasi penjahat 

dapat dibagi kedalam 7 (tujuh) macam klasifikasi. Dengan menyadari batasan-batasan 

kejahatan akan diketahui macam-macam klasifikasi pelaku kejahatan. Pelaku perilaku 

menyimpang dan kejahatan (penjahat) dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria 

diantaranya yaitu: 

1. Status Sosial Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

c) White Collar Criminal (Kejahatan Krah Putih) 

d) The Lower Class Criminal (Blue Collar Crimes) 

 

2. Tingkat Kerapihan Organisasi dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

c) The Organized Criminals 

d) Non Organized Criminals 

 
3.  Kepentingan Pencarian Nafkah dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

c) Professional Criminals 

d) Non Professional Criminals 
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4. Aspek Kejiwaan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: 

d) The Episodic Criminals, (dorongan perasaan/emosi mendadak). 

e) The Mentally Abnormal Criminal  

f) The Non Malicious Criminals (dianggap tidak melakukan kejahatan) 

 
5. Aspek Kebiasaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 

c) Habitual Criminals (terus menerus) 

d) Non Habitual Criminals  (tergantung kondisi dan situasi) 

 
6. Aspek Tertentu dari Sifat Perbuatannya dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: 

d) The Casual Offenders (melanggar ketertiban masyarakat) 

e) The Occasional Criminals (kejahatan ringan) 

f)  Smuggler (importir/eksportir illegal) 

 
7.  Umur dapat dibagi 2 (dua) yaitu:  

a) Adult Offenders (dewasa) 

b)  Juvenile Delinquent (anak-anak)  

 
Menurut Status Sosial, Penjahat dapat dibagai 2 (dua) yaitu: 

a) White Collar Criminal (Kejahatan Krah Putih) 

Penjahat ini dikenal sebagai penjahat elit (elite criminal) karena memiliki status 

sosial yang tinggi didalam masyarakat. Penjahat dengan status sosial tinggi 

melaksanakan kejahatannya bersamaan dengan pekerjaannya sehingga dapat 

terjadi diberbagai bidang pekerjaan.  Mereka pada umumnya memiliki jabatan 

dalam pekerjaannya dan ahli dibidangnya. Oleh karena itu, penjahat ini disebut 

penjahat the upper class criminal karena telah menyalahgunakan jabatan dan 

wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.  

 
b) The Lower Class Criminal (Blue Collar Crimes) 

Penjahat tergolong kelas ekonomi rendah sehingga jenis kejahatan yang 

dilakukannya tergolong kejahatan jalanan seperti perampasan, penodongan, 

penganiayaan dan sejenisnya yang dilakukan secara spontan.  

 
Menurut Tingkat Kerapihan Organisasi, Penjahat dapat dibagai 2 (dua) yaitu: 

a)  The Organized Criminals 

Para penjahat telah mempergunakan prinsip-prinsip manajemen, seperti planning, 

actuating, coordinating, controlling yang dikendalikan seorang pemimpin karena 

para penjahat tergabung dalam suatu organisasi yang disebut kejahatan 

terorganisasi. 
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b) Non Organized Criminals 

Para penjahat melakukan kejahatannya secara individual tanpa   melibatkan 

organisasi sehingga tidak terorganisir. 

 

Menurut Kepentingan Pencarian Nafkah, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Professional Criminals 

Penjahat melakukan perbuatannya sebagai matapencaharian pokoknya sehingga 

kejahatannya disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. 

 
b) Non Professional Criminals 

Penjahat melakukan kejahatan secara insidental dalam suatu waktu tertentu saja 

karena pengaruh situasi dan kondisi sehingga tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan hidup. 

 
Menurut Aspek Kejiwaan, Penjahat dapat dibagi 3 (tiga) yaitu:   

a) The Episodic Criminals, (dorongan perasaan/emosi mendadak). 

Penjahat yang melakukan kejahatannya karena adanya dorongan perasaan atau 

emosi mendadak, sehingga spontanitas tanpa rencana. 

 
b) The Mentally Abnormal Criminal  

Penjahat melakukan kejahatan karena mengalami gangguan kejiwaan. 

 
c) The Non Malicious Criminals (dianggap tidak melakukan kejahatan) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya karena beranggapan perbuatan-nya tidak 

termasuk kejahatan, seperti carok di Madura yaitu membunuh musuh yang telah 

merusak harga dirinya. Menurut pelaku perbuatan pembunuhan tersebut sebagai 

sesuatu yang harus dilakukan untuk mengembalikan harga dirinya yang telah 

hilang dan perbuatan itu wajib dilakukan menurut budaya. 

 
Menurut Aspek Kebiasaan, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Habitual Criminals (terus menerus) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya secara terus menerus karena sudah 

menjadi kebiasaannya, seperti pemabok, penjudi, pelacur, dan lain sebagainya. 

 
b) Non Habitual Criminals  (tergantung kondisi dan situasi) 

Penjahat yang melakukan perbuatannya bukan karena kebiasaan tetapi karena 

ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu. 

 
 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                  Ciek Julyati Hisyam                                                                    

Pelaku Perilaku Menyimpang dan Kejahatan 

 

 

                                                79                                    Universitas Negeri Jakarta 
 

Menurut Aspek Tertentu dari Sifat Perbuatannya, Penjahat dapat dibagi 3  (tiga)  

a) The Casual Offenders (melanggar ketertiban masyarakat) 

Perbuatan yang dilakukan karena melanggar ketertiban masyarakat, padahal 

secara yuridis kemungkinan bukan perbuatan kejahatan, contoh melanggar jam 

malam, mengadakan demontrasi tanpa ijin, dan lainnya. 

 
b) The Occasional Criminals (kejahatan ringan) 

Perbuatan yang dilakukan terkategori kejahatan ringan atau pelanggaran tetapi 

menimbulkan adanya korban, contoh mengendarai motor atau mobil sehingga 

menabrak orang dan menyebabkan terjadi luka ringan. 

 
c) Smuggler (importir/eksportir illegal) 

Pelaku yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara 

melalui perdagangan luar negeri, contoh tidak membayar bea masuk dan tidak 

memiliki izin untuk import atau eksport. 

 
Menurut Umur, Penjahat dapat dibagi 2 (dua) yaitu:   

a) Adult Offenders (dewasa) 

Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa sehingga 

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku dianggap sebagai 

subyek hukum. 

 
b) Juvenile Delinquent (anak-anak)   

Pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa sehingga 

tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku dianggap 

bukan sebagai subyek hukum. Ketentuan belum dewasa di Indonesia menurut 

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 45 yaitu usia 16 tahun. 

 

E. Sumber Belajar Lain 

 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan di atas maka sebaiknya para 

mahasiswa dapat membaca buku-buku : 

 
Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. Chicago: 

Holt, Rinehart and Winston, Inc 
 
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 
 

Siegel, Larry J, 1983. Criminology, New York: West Publishing Company  
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Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey, 1978. Criminology, 10th ed. Philadelphia: 
Lippincott 

 
Vold, George B., and Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, 2002. Theoretical 

Criminology, New York Oxford: Oxford University Press 
 



                                                                                                              Universitas Negeri Jakarta 
 

 

BAB   VIII 

REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKU  
PERILAKU MENYIMPANG 

 

 

A. Reaksi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang 

 Reaksi masyarakat terhadap pelaku perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku perilaku menyimpang. Tindakan yang dilakukan 

masyarakat dapat berupa tindakan fisik maupun sanksi moral. Dalam banyak kejadian reaksi 

masyarakat dalam peristiwa perilaku menyimpang dan kejahatan dilakukan dengan 

memberikan tindakan fisik, seperti main hakim sendiri dengan memukul dan menganiayaan 

pelaku kejahatan.  

 Masyarakat seakan merasa terpuaskan emosinya jika telah melakukan pemukulan 

terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan. Oleh 

karena itu, seringkali pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan yang tertanggap basah 

oleh masyarakat diadili secara langsung dengan main hakim sendiri. Akibatnya kondisi fisik 

pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan mengalami luka-luka bahkan sampai meninggal 

dunia. 

 Tindakan yang dilakukan sebagai suatu reaksi masyarakat seperti itu tidak dapat 

dibenarkan, karena penetapan pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan bersalah atau 

tidak bersalah harus melalui sistem peradilan bukan melalui masyarakat sendiri. Walaupun 

reaksi masyarakat terhadap peristiwa penyimpangan dianggap sebagai suatu kontrol sosial, 

seperti gambar berikut;  

 
Sumber: Samuel Walker (1994), Sense and Non Sense About Crime and Drugs,  

A Policy Guide, Third Edition: Wadsworth Publishing Company 
 

Didalam ilmu Kriminologi dijelaskan bahwa reaksi masyarakat terhadap kejahatan dibagi 

menjadi dua yaitu; 
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1. Reaksi Refresif dan Preventif 

2. Reaksi Formal dan in Formal 

 

B. Reaksi Refresif dan Preventif 

 Reaksi represif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberantas perbuatan 

tindak pidana mulai dari penyidikan sampai dengan penahanan sesuai dengan SPP (sistem 

peradilan pidana) atau Criminal Justice System (CJS). Didalam sistem peradilan pidana 

terdiri dari berbagai unsur penegak hukum yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Masing-masing unsur penegak hukum memiliki kewenangan 

yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh undang-undang.  

 Pihak kepolisian merupakan lembaga terdepan didalam sistem peradilan pidana, 

karena langsung berhadapan dengan masyarakat sekaligus sebagai lembaga penegak 

hukum pertama yang bergerak untuk memberikan reaksi apabila terjadi peristiwa kejahatan. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 

jung to Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang 

menyatakan bahwa polisi RI mempunyai kewajiban refresif yaitu berkewajiban untuk 

melakukan usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas kehamiman guna 

memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum melalui penyidikan, penyelidikan, 

penangkapan serta penahanan terhadap yang bersalah, memeriksa, menggeledah, 

melakukan penyitaan dan lain-lainnya. 

 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 

atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Selanjutnya pihak kepolisian dapat melimpahkan berkas perkaranya kepada pihak 

kejaksaan. 

 Pihak kejaksaan merupakan lembaga kedua didalam sistem peradilan pidana karena 

pihak kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah diserahkan pihak 

kepolisian. Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan 

bahwa dalam tingkatan ini pihak kejaksaan akan melakukan tugas sebagai penuntut umum.  

 Dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat 

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut 

umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi 
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wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan.  

 Tugas yang dilaksanakan oleh pihak kejaksaan merupakan kelanjutan dari pihak 

kepolisian sehingga berkas suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pihak 

kejaksaan juga akan melakukan tahapan penyidikan agar laporan yang dibuat sesuai 

dengan kenyataannya, sehingga institusi kejaksaan juga akan melakukan tanya jawab 

kepada korban dan pelakunya. Setelah berkas lengkap maka pihak kejaksaan akan 

melimpahkannya ke pengadilan. 

 Pihak Kehakiman merupakan lembaga ketiga didalam sistem peradilan pidana 

karena dalam tahap ini suatu perkara akan ditetapkan dan pelaku kejahatan akan diadili dan 

divonis salah atau tidak bersalah oleh hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. 

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Kekuasaan 

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Pada pasal 2 undang-undang Kehakiman dijelaskan bahwa azas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus diselenggarakan demi keadilan berdasarkan 

KETUHANAN YANG MAHA ESA.  

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan 

negara yang diatur dengan undang-undang. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Kegiatan pihak Kehakiman diselenggarakan dalam lembaga pengadilan, 

menurut pasal 4 undang-undang Kehakiman, pengadilan adalah suatu lembaga yang akan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.  Pengadilan membantu 

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  

Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan merupakan suatu bentuk 

keputusan yang harus dilaksanakan karena diangap telah memiliki hukum yang berkekuatan 

tetap sehingga vonis hakim harus dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat 

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut 

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung 

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dalam hal ini 

pengadilan memiliki kekuasaan untuk menentukan seorang pelaku perilaku menyimpang 
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dan kejahatan salah atau tidak bersalah. Jika bersalah maka pelaku perilaku menyimpang 

dan kejahatan harus menjalankan vonis hakim melalui lembaga pemasyarakatan. 

 Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga keempat didalam sistem peradilan 

pidana, karena pada tahapan ini pelaku perilaku menyimpang dan  kejahatan akan 

menjalankan vonis yang telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa 

lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dari suatu Sistem Peradilan Pidana, 

dimana semua orang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib melaksanakan vonis 

pengadilan, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk pembinaan agar 

orang yang telah selesai melaksanakan vonis dapat hidup lebih baik di masyarakat. Secara 

keseluruhan sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System (CJS) dapat dilihat dalan 

suatu skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
                                                            Criminal Justice System (CJS) 

 
 Reaksi masyarakat atas kejahatan secara refpresif menggunakan jalur hukum karena 

peristiwa perilaku menyimpang dan kejahatan telah terjadi sehingga dibutuhkan suatu 

tindakan untuk mengatasinya, oleh karena itu sistem peradilan pidana dianggap dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan untuk reaksi masyarakat atas perilaku 

menyimpang dan kejahatan secara preventif dilakukan dengan cara pencegahan, sehingga 

sebelum ada perilaku menyimpang dan kejahatan masyarakat telah melakukan berbagai 

macam cara untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan kejahatan.  

 Reaksi preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

perbuatan tindak pidana. Menurut Kaiser dalam John Graham (1990) dikatakan bahwa 

pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala 

tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan 

suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan 

perilaku menyimpang dan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh 

kepada orang-orang yang berpotensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat 

umum. 

 Reaksi preventif yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak kepolisian bertujuan 

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Marc Ancel (1954) seorang 

Kepolisian 

 

Kejaksaan 

 

Pengadilan 

 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

(Penjara) 
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kriminolog dan hakim di Perancis menyatakan bahwa pengamanan masyarakat (social 

defence) merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan 

perilaku menyimpang dan kejahatan yang dilakukan dengan penindakan terhadap pelaku 

penyimpangan dan kejahatan melalui pemberian hukuman yang berat. Konsep-konsep 

pengamanan masyarakat (social defence) Marc Ancel diantaranya; 

1. Harus bersifat suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak 

masyarakat. 

2. Pengamanan masyarakat dilakukan tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana 

saja. 

3. Kegiatan pemasyarakatan bersifat pembinaan sehingga para pelanggar hukum tidak 

merasa diperlakukan diskriminatif. 

4. Hukum pidana yang ada masih mengabaikan kepentingan hukum daripada 

kepentingan umum. 

5. Hukum pidana yang diciptakan seharusnya didasarkan atas pertimbangan ilmiah 

bukan hanya gerakan sentmentil emosional.  

 
Gerakan pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan demi untuk memberikan 

pengamanan kepada masyarakat memiliki dua tujuan yaitu: 

1. Mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat. 

2. Menggerakkan potensi diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah 

kejahatan. 

  
Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan dapat dilakukan dengan mengurangi 

bahkan sampai dengan menghilangkan faktor-faktor pencetus kejahatan (kriminogen) yang 

ada didalam masyarakat, dengan demikian keinginan untuk melakukan kejahatan berkurang.     

Selain itu seluruh anggota masyarakat diharapkan dapat ikutserta dalam gerakan 

pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan sehingga tugas pihak kepolisian dapat 

berkurang karena anggota masyarakat telah ikut berperan serta. Pencegahan perilaku 

menyimpang dan kejahatan adalah suatu usaha untuk menekan tingkat perilaku 

menyimpang dan kejahatan sampai dengan tingkat minimal sehingga dapat menghindari 

intervensi polisi dan lebih diutamakan kepada kesadaran masyarakat untuk mencegah 

perilaku menyimpang dan kejahatan. Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu; 

1. Pencegahan Primer 

2. Pencegahan Sekunder 

3. Pencegahan Tertier 
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 Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan Primer dapat dilakukan melalui 

pencegahan dibidang sosial, ekonomi dan berbagai bidang lain yang terkait dengan 

kebijakan umum khususnya yang mempengaruhi situasi kriminogenik dan berbagai sebab 

dasar munculnya kejahatan. Tujuannya menciptakan kondisi yang dapat menciptakan 

pencegahan kejahatan seperti, pengaturan dbidang pendidikan, perumahan, 

ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Target utama dari pencegahan primer adalah 

masyarakat umum secara keseluruhan. 

 Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan Sekunder dapat ditemui dalam 

kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaanya berupa pencegahan umum dan khusus 

meliputi identifikasi dini dari kondisi kriminogen dan pemberian pengaruh pada kondisi 

tersebut. Pencegahan sekunder dapat dilakukan melalui peran polisi sebagai peran 

preventif, pengawasan dari media massa, perencanaan perkotaan, desain dan konstruksi 

bangunan, dan asuransi pribadi terhadap harta. Target utama dari pencegahan sekunder 

adalah orang-orang yang sangat mungkin melakukan kejahatan dan pelanggaran. 

Pencegahan Tersier yaitu pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan 

agen-agen lain dalam SPP (sistem peradilan pidana). Orientasi pencegahan tersier adalah 

pembinaan dalam rangka mengurangi tindakan represif. Target utama dari pencegahan 

tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum agar tidak mengulanginya lagi. 

Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga (3) 

macam pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Sosial 

2. Pendekatan Situasional 

3. Pendekatan Kemasyarakatan 

  
Pendekatan Sosial (Social Crime Prevention) merupakan segala kegiatan yang bertujuan 

untuk menumpas akar penyebab perilaku menyimpang dan kejahatan dan kesempatan 

individu untuk melakukan pelanggaran dan tindak penyimpangn dan kejahatan. Sasarannya 

yaitu masyarakat atau kelompok yang beresiko untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena 

itu, seluruh masyarakat diberikan sosialisasi untuk pencegahan penyimpangan dan 

kejahatan seperti melalui bidang pendidikan, ekonomi, politik, budaya yang bertujuan 

mencegah terjadinya perilaku menyimpang dan kejahatan.    

Pendekatan Situasional (Situational Crime Prevention) merupakan segala kegiatan 

yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan-kesempatan seseorang atau kelompok untuk 

melakukan tindak perilaku menyimpang dan kejahatan.  Sasarannya yaitu masyarakat atau 

kelompok yang beresiko untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam hal ini dilakukan 

perubahan kebijakan terutama untuk pengamanan seperti, memasang lampu terang-

benderang di setiap jalan dan persimpangan, menghimbau pemakaian alat-alat pengamanan 
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pada benda-benda yang sering menjadi obyek kejahatan, memasang teralis besi sebagai 

penghalang dan penghambat kejahatan.   

Pendekatan Kemasyarakatan (Community based Crime Prevention) adalah segala 

kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat guna mengurangi 

kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka melalui penggunaan kontrol sosial 

informal. Sasarannya yakni masyarakat atau kelompok yang diperkirakan memiliki motivasi 

untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diberikan sosialisasi 

untuk pencegahan penyimpangan dan kejahatan seperti melalui berbagai bidang seperti 

pendidikan, ekonomi, politik, budaya yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan 

dan kejahatan. Selain itu, dilakukan pula perubahan kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat. 

 

C. Reaksi Formal dan In Formal  

1. Reaksi Formal   

    Suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku perilaku menyimpang dan kejahatan 

atas perbuatannya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang atau kekuatan 

hukum yaitu Negara melalui Sistem Peradilan Pidana. Reaksi formal dapat diwujudkan 

dalam  2 hal yaitu penghukuman dan pembinaan. Penghukuman dan pembinaan bertujuan 

untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak perilaku menyimpang dan 

kejahatan. Penghukuman terdiri dari tiga macam yaitu:  

a. Hukuman terhadap badan seperti hukuman penjara, hukuman buang dan hukuman 

kerja paksa.  

b. Hukuman terhadap harta benda seperti hukuman denda dan hukuman ganti rugi. 

c. Hukuman terhadap nyawa seperti hukuman mati dengan teknik digantung, dipancung 

(Qhisos), disetrum listrik dan diberikan suntikan mati. 

  
Menurut sejarahnya penghukuman pada abad 19 didasarkan atas perbuatan balas 

dendam, sehingga keluarga korban dapat sesukanya meminta kepada negara untuk 

memberikan hukuman sesuai keinginannya. Oleh karena itu, hak-hak asasi pelaku tidak 

diperhatikan bahkan benar-benar dihilangkan, sebab negara lebih memperhatikan 

korbannya. Berdasarkan hal itu, maka Beccaria menentang penghukuman ini dan 

memperkenalkan doktrin penjeraan melalui perampasan hak kemerdekaannya.  

Dalam hal ini Beccaria menginginkan adanya penderitaan dalam waktu lama yang 

akan dialami pelaku penyimpangan dan kejahatan sehingga penderitaan tersebut dapat 

membuat pelaku jera dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Begitu pula Jeremy 

Bentham dengan teori Hedonistic Calculus memperkayanya dengan mengatur susunan dan 
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desain penjara sehingga lebih manusiawi. Kedua tokoh ini menyatakan bahwa dengan 

merampas hak kemerdekaan pelaku tindak kejahatan maka akan menimbulkan efek jera 

sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, penghukuman 

dianggap tepat untuk dipergunakan sebagai pencegahan tindak kejahatan.  

Penghukuman harus dilaksanakan di suatu tempat yang disebut penjara atau rumah 

penjara. Konsepnya tempat itu harus diisolasi jauh dari lingkungan masyarakat dan keluarga, 

dilaksanakan untuk jangka waktu yang cukup lama, pelaku tindak kejahatan harus 

merasakan penderitaan seperti makan yang tidak enak, tempat tinggal yang tidak memiliki 

fasilitas seperti rumah sendiri (tidak nyaman) dan harus berwujud beban seperti bekerja 

tanpa digaji yang dianggap sebagai pengganti kerugian atas korban. Konsep-konsep 

pemenjaraan tersebut merupakan sifat-sifat hukuman penjara yang harus dimiliki dan 

diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.  

Penghukuman dengan menggunakan konsep rumah penjara merupakan 

penghukuman yang ditujukan untuk hukuman badan sehingga badan pelaku kejahatan tidak 

diberikan kebebasan. Penghukuman selain dilakukan di rumah penjara untuk hukuman 

badan ada pula hukuman terhadap nyawa yaitu hukuman mati yang bertujuan untuk 

menghilangkan nyawa pelaku kejahatan. Dalam hal ini, hukuman mati dianggap setimpal 

dengan perbuatan pelaku kejahatan yang telah menghilangkan nyawa korbannya.  

Pada abad ke 16 dan 17, hukuman mati telah mendapat reaksi penentangan dari 

masyarakat karena dianggap kejam dan bengis, serta dianggap tidak dapat memberantas 

tindak kejahatan. Hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang 

diberikan hak hidup oleh Tuhan sehingga tidak boleh dirampas oleh manusia. Hukuman 

yang tidak mendapat reaksi dari masyarakat yaitu hukuman terhadap harta pelaku kejahatan 

yaitu hukuman denda atau ganti rugi.  

Masyarakat bahkan mendukung adanya hukuman denda agar dapat memiskinkan 

pelaku kejahatan dengan mengambil dan mengembalikannya kepada para korban. 

Hukuman denda dinilai sebagai hukuman yang sesuai untuk menjerakan pelaku kejahatan 

melalui pengambilan harta benda pelaku penyimpangan dan kejahatan. Dalam hal ini 

hukuman terhadap harta benda tidak dipergunakan sebagai hukuman utama tetapi sebagai 

hukuman pengganti atau hukuman tambahan. Ketiga macam penghukuman ini merupakan 

reaksi sosial yang dilakukan secara formal melalui penghukuman dengan tujuan untuk 

memberikan efek jera kepada masyarakat pelaku penyimpangan dan kejahatan. 

Dalam melaksanakan penghukuman harus diperhatikan prosedurnya seperti SPP 

(sistem peradilan pidana) atau criminal justice system, menurut Mardjono Reksodiputro, 

(1993) tujuan sistem peradilan pidana ada 3 hal yaitu: 

a. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan 
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b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi  

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi 

perbuatannya. 

  
Didalam sistem peradilan pidana, setiap tahapan memiliki decision points dan 

diharapkan dapat memberikan pencegahan kejahatan sehingga pelaku menperoleh 

penjeraan. Dilain pihak, dengan adanya penghukuman diharapkan masyarakat tidak 

termotivasi untuk melakukan kejahatan, masyarakat tidak menjadi korban dan setiap kasus 

tindak kejahatan dapat terselesaikan di setiap tahapan. Tujuan dari penghukuman yaitu 

penjeraan sehingga pelaku tidak akan mengulanginya lagi dan masyarakat lain tidak ingin 

melakukan tindak kejahatan.  

Menurut Sykes (1958) penghukuman memiliki dampak negatif yaitu munculnya rasa 

dendam pada diri pelaku tindak kejahatan terhadap negara yang menghukumnya sehingga 

didalam penjara terjadi keributan-keributan, hal itu terjadi karena adanya tekanan perasaan 

dan penderitaan yang makin lama makin bertambah berat. Walaupun ada yang sadar untuk 

tidak melakukan kejahatan lagi namun ada pula yang justru dendam sehingga menimbulkan 

keributan karena merasa dialienasi (diasingkan).  

 Para pelaku tindak kejahatandan penyimpangan yang menjalankan kehidupan 

dipenjara, selain merasa teralienasi juga terpaksa hidup dalam kepura-puraan karena dalam 

peraturan perundang-undangan dijelaskan hanya narapidana yang berkelakuan baik saja 

yang akan diberikan pengurangan hukuman. Oleh karena itu, narapidana berpura-pura 

berkelakuan baik dan patuh pada segala peraturan petugas penjara. Keadaan ini 

menimbulkan penderitaan dan memunculkan sikap sub culture, yaitu pengaturan tata 

kehidupan antar terpidana didalam penjara.  

Sub culture dikenal dengan nama inmate sub culture (kebudayaan masyarakat 

penjara). Hal tersebut ternyata dapat menimbulkan kegagalan penghukuman karena penjara 

menjadi faktor kriminogenis (pemicu munculnya masalah-masalah kriminal). Didalam 

penjara, orang dapat belajar dan tersosialisasi tindak kejahatan dan penyimpangan dari 

sesama narapidana. 

 Reaksi formal selain dilakukan dengan penghukuman dilakukan juga dengan 

pembinaan. Pola pembinaan bagi narapidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu  Pola Rehabilitasi 

atau Resosialisasi dan Pola Reintegrasi. Yang dimaksudkan dengan pola rehabilitasi atau 

resosialisasi yaitu pola pembinaan yang menempatkan para terpidana sebagai fokus 

perhatian sehingga program-program pembinaan disesuaikan dengan keadaan para 

terpidana.  

 Pola rehabilitasi dimungkinkan dapat berhasil melakukan penjeraan kepada terpidana 

sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Sedangkan pola reintegrasi yaitu pola pembinaan 
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yang menempatkan individu terpidana dan masyarakat sebagai suatu kesatuan hubungan 

dalam fokus perhatiannya. Tujuan dari program pembinaan agar terjadi pemulihan kesatuan 

hubungan hukum antara terpidana dengan masyarakat.  

 Pola reintegrasi merupakan pola hubungan yang memiliki unsur  perdamaian yang 

dapat terus berlangsung. Oleh karena itu, pola pembinaan melalui pola reintegrasi banyak 

dipergunakan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Pola pembinaan melalui pola 

reintegrasi dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1964 dimana sistem penjara diubah 

menjadi sistem pemasyarakatan, tujuannya untuk mengembalikan kesatuan hubungan 

antara terpidana dengan masyarakat secara luas.  

 Selain itu pola pembinaan dapat mengurangi keterasingan (isolasi) terpidana dengan 

lingkungan sosialnya. Pola pembinaan diselenggarakan dengan memperhatikan 

kesejahteraan para terpidana dalam bidang sosial, mental, ketrampilan, dan rekreasi. Pola 

pembinaan dibidang kesejahteraan sosial diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri 

terpidana sehingga dapat bekerja kembali dan memberikan peningkatan kesejahteraan 

sosial ekonomi bagi keluarganya.  

 Begitu pula dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bidang mental dimana terpidana 

dapat mengembangkan pribadinya untuk hidup bersama masyarakat. Sedangkan dibidang 

ketrampilan, para terpidana dibekali dengan berbagai macam teknik ketrampilan yang kelak 

dapat dipergunakan untuk hidup di luar penjara, seperti pertukangan, peternakan, pertanian, 

kerajinan tangan, menjahit, gunting rambut, percetakan, dan perbengkelan kendaraan 

bermotor. Kegiatan rekreasi diberikan sebagai penyeimbang, seperti berbagai cabang olah 

raga dan kesenian. Kegiatan tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan terpidana.  

 Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan tetap dengan mengingat kapasitas terpidana dan 

faktor-faktor kriminogen yang dimiliki para terpidana. Oleh karena itu, jenis-jenis pembinaan 

yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan keadaan para terpidana karena setelah 

keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, terpidana akan kembali bekerja ataupun bersekolah. 

 

2. Reaksi In Formal  

 Suatu reaksi yang dilakukan oleh masyarakat biasa bukan penegak hukum 

yang terbagi atas 2 macam dimensi yaitu bentuk dan tempat. 

1.  Bentuk dari kontrol sosial informal berupa perceptual dan behavioral. perceptual 

ditujukan pada sikap dan persepsi, sedangkan behavioral ditujukan kepada tindakan 

nyata. 

2.  Tempat dari kontrol sosial informal yaitu perbuatan tingkah laku untuk mengontrol 

ditetapkan pada individu atau kelompok. 
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 Tipologi Kontrol Sosial Informal 

DIMENSI PENJABARAN INDIVIDU KELOMPOK 

Perceptual Potensi untuk 
melaksanakan 
Kontrol Sosial 
Informal 
 

Keterlibatan yang efektif 
pada komunitas 
ketetanggaan dan 
menganggapnya sebagai- 
bagian dari perasaan 
komunitas 

Kohesi komunitas 
ketetanggaan 

 
 

 

Persepsi dari 
Kontrol atau 
tanggung jawab 

Persepsi individu dan kontrol 
terhadap penggunaan area di 
sekitar rumah/lingkungan. 
Kepercayaan diri terhadap 
tetangga akan dapat 
mengambil tindakan dalam 
mengatasi masalah  
 

Kelompok mempunyai reputasi 
bagi kontrol, pengaruh, dominasi 
dalam komunitas ketetanggaan. 
Norma kelompok dapat 
mengatasi masalah tanpa melalui 
agen eksternal. Kelompok 
memiliki reputasi untuk 
memelihara miliknya 

Behavioral Potensi untuk 
kontrol Sosial 
Informal 

Familiaritas dengan 
komunitas ketetanggaan  
mengenai aktivitasnya, 
Familiaritas dengan pelaku 
penyimpangan yang 
potensial. 
Familiaritas dengan dan area, 
seperti jumlah waktu yang 
diperlukan untuk masuk 
rumah. Frekuensi 
penggunaan jalan 
lingkungannya, pengetahuan 
tentang batas wilayah 
ketetanggaan 

Integrasi dalam kelompok 
usia, etnis dalam 
komunitas ketetanggaan 

 Pengawasan 
Informal 
 
 
Intervensi dalam 
masalah 
kejahatan dan 
ketetanggaan 

Mengawasi orang atau 
aktivitas yang 
mencurigakan 
 
Mengingatkan anak-
anak, berbicara dengan 
ortunya dan menanyai 
orang asing yang 
mencurigakan 

Pemakai secara sering 
akan lingkungan publik 
dan semipublik 
 
Gosip sebagai alat 
pengawasan percekcokan, 
kebersamaan tetangga 
dalam memecahkan 
masalah 

                 Sumber: Stephanie W Greenberg and William Rohe (1986) dikutip Kemal Darmawan 

 
 

D. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Reaksi Masyarakat 

Terhadap Pelaku Perilaku Menyimpang, kerjakanlah latihan berikut! 

1. Reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpanga dan kejahatan dapat dibedakan 

menjadi reaksi yang bersifat represif dan preventif, formal dan informal. Bentuk-

bentuk reaksi tersebut memiliki perbedaan didalam hal tujuan, terutama didalam 

menghadapi kejahatan sebagai penggung kehidupan masyarakat, tetapi setiap reaksi 
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tersebut saling mengisi. Jelaskanlah pendapat saudara apa maksud pernyataan 

tersebut! 

2. Reaksi formal terhadap kejahatan merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku 

kejahatan atas perbuatannya oleh pihak-phak yang berwenang. Reaksi formal 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku. 

Jelaskanlah bagaimana pendapat Anda tentang reaksi formal di setiap tahapan SPP 

tersebut! 

 
Petunjuk Jawaban: 

1. Anda dapat mempelajari kembali materi tentang macam-macam reaksi sosial 

masyarakat terhadap perilaku menyimpang dan kejahatan. 

2. Baca kembali seluruh materi reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang dan 

kejahatan terutama reaksi formal. 

Tes Formatif 

  Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi Reaksi Masyarakat Terhadap perilaku menyimpang. 

1. Strategi pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan yang mempunyai sasaran 

jangka panjang dengan mencegah orang untuk melakukan kejahatan melalui metode 

pendidikan dapat disebut............ 

a. Educational crime prevention 

b. Social crime prevention 

c. Integrated crime prevention 

d. Community crime prevention 

e. Represif crime prevention 

 
2. Pencegahan perilaku menyimpang dan kejahatan yang memusatkan perhatian dan 

melalui bidang sosial, ekonomi dari suatu kebijakan umum disebut............  

a. Pencegahan Kejahatan Swakarsa 

b. Pencegahan Sekunder 

c. Pencegahan Kemasyarakatan 

d. Pencegahan Primer 

e. Pencegahan Sosial 

 
3. Peran preventif dari pihak kepolisian, pengawasan dari media massa, perencanaan 

pembangunan perkotaan merupakan contoh dari.............. 

a. Pencegahan Kejahatan Swakarsa 
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b. Pencegahan Sekunder 

c. Pencegahan Kemasyarakatan 

d. Pencegahan Primer 

e. Pencegahan Sosial 

 
4. Proses peradilan yang dimulai dari tahap satu ke tahap berikutnya hingga ke 

pengadilan merupakan mekanisme dari suatu kesatuan tahapan yang tidak dapat 

terpisahkan karena saling ketergantungan, maka proses peradilan tersebut dikenal 

dengan................. 

a. Sistem Peradilan Pidana 

b. Sistem Pengadilan Pidana 

c. Sistem Proses Penyidikan 

d. Sistem Proses Penyelidikan 

e. Sistem Proses Peradilan Perdata 

 
5. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan yang dilakukan jika 

terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, hal itu merupakan suatu 

tindakan pengelolaan dari............. 

a. Proses Penyidikan 

b. Proses Penjeraan 

c. Proses Penegakan Hukum Formal 

d. Proses Peradilan Pidana 

e. Administrasi Peradilan Pidana 

 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. B       

2. C  

3. B 

4. A 

5. E   
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E. Kesimpulan  

 Reaksi sosial masyarakat terhadap tindak perilaku menyimpanga dan kejahatan dan 

pelaku penyimpang dan kejahatan berdasarkan tujuannya terbagi atas dua macam yaitu 

reaksi represif dan preventif. Maksudnya bahwa reaksi represif adalah suatu tindakan yang 

dilakukan masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus tindak kejahatan yang 

telah terjadi guna memulihkan situasi dengan didasar pertimbangan untuk menegakkan 

kebenaran yang hakiki. Sedangkan  reaksi preventif yaitu suatu tindakan pencegahan atas 

kejahatan yang akan terjadi.  Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dari 

ancaman kejahatan dan penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. 

 Reaksi sosial masyarakat terhadap tindak penyimpangan dan kejahatan serta pelaku 

kejahatan berdasarkan pelaksanaannya terbagi atas dua macam yaitu reaksi formal dan in 

formal. Reaksi formal merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas 

perbuatannya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagai penegak 

hukum. Reaksi formal dilakukan dengan menerapkan sistem peradilan pidana, dimana 

pelaku kejahatan akan mengikuti seluruh tahapan proses peradilan pidana mulai dari tingkat 

kepolisian hingga menjalankan vonis di Lembaga Pemasyarakatan. Semua ketentuan sistem 

peradilan pidana merupakan suatu sistem administrasi peradilan pidana yang telah 

ditetapkan negara. Sedangkan reaksi informal merupakan suatu tindakan pencegahan yang 

dilakukan oleh masyarakat yang berdasarkan bentuk dan tempat adanya masyarakat. 

F. Sumber Belajar Lain 

 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan di atas maka sebaiknya para 

mahasiswa dapat membaca buku-buku : 

 
Clinard, Marshall. B., and Robert F. Meier, 1989. Sociology Of Deviant Behavior. Chicago: 

Holt, Rinehart and Winston, Inc 
 
Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 
 

Siegel, Larry J, 1983. Criminology, New York: West Publishing Company  
 
Sutherland, Edwin H., and Donald R. Cressey, 1978. Criminology, 10th ed. Philadelphia: 

Lippincott 
 
Vold, George B., and Thomas J. Bernard, and Jeffrey B. Snipes, 2002. Theoretical 

Criminology, New York Oxford: Oxford University Press 
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BAB   IX 

TEORI-TEORI SOSIOLOGI TENTANG 

PERILAKU MENYIMPANG  

 

 
Setelah mempelajari berbagai macam hal yang terkait dengan Perilaku Menyimpang, 

maka pada Bab kesembilan ini akan dipelajari mengenai berbagai macam teori-teori 

sosiologi tentang perilaku menyimpang. Teori-teori tersebut dapat memperkuat pemahaman 

Anda bahwa segala perbuatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari perhatian para 

pakar. Teori-teori sosiologi tentang perilaku menyimpang menjelaskan tentang berbagai 

macam alasan mengapa seseorang melakukan perbuatan menyimpang.  

Alasan seseorang melakukan perbuatan menyimpang diketahui karena faktor internal 

dan eksternal, sehingga dengan memahami teori-teori tersebut, Anda akan semakin jelas, 

tentang alasan dan solusia apa yang akan diberikan guna mengatasi perbuatan perilaku 

menyimpang tersebut. Oleh karena itu, pada Bab kedelapan ini akan diuraikan semua teori 

yang terkait dengan perilaku menyimpang.  

 
A. Differential Association Theory (Teori Belajar Sosial) 

 Teori Differential Association dikemukakan oleh Sutherland dalam bukunya, ketika 

menjelaskan tentang proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. 

Menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “definition favorable to 

violation of law” (pengaruh-pengaruh kriminal) atau dengan “definitions unfavorable to 

violation of law” (pengaruh-pengaruh non kriminal). Kedua pengaruh itu dapat 

mempengaruhi kehidupan seseorang lebih kuat atau tidak kuat yang pada akhirnya dapat 

menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. 

Sutherland memperkenalkan teorinya dalam buku yang berjudul Principles of 

Criminology pada tahun 1939. Differential Association Theory (Teori Belajar Sosial) memiliki 

9 (sembilan) macam premis yaitu; 

1.  Criminal behavior is learned (tingkah laku kejahatan itu dipelajari) 

Dalam premis pertama ini Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan 

atau kriminal tidak diturunkan secara genetik sehingga kejahatan yang dilakukan 

seseorang tidak ada hubungan darah tetapi disebabkan karena dipelajari. Teori ini 

menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang dipengaruh 

faktor eksternal. 

2.  Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of 
communication (tingkah laku kejahatan itu dipelajari didalam interaksi dengan orang 
lain melalui proses komunikasi). 
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Premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku perilaku menyimpang dan kejahatan 

atau kriminal dipelajari melalui interaksi sosial didalam proses komunikasi sehingga 

tingkah laku kriminal dipelajari secara bertahap melalui interaksi dan proses 

komunikasi.  

Tingkah laku perilaku menyimpang dan kriminal dikategorikan sangat mudah 

untuk berpindah melalui proses interaksi dan proses komunikasi, oleh karena itu 

pertemuan intensif dengan pelaku kejahatan dimungkinkan dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk mengikuti perbuatan pelaku kejahatan. Premis kedua ini 

juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang 

dipengaruh faktor eksternal. 

 

3.  The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal 
groups (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kejahatan atau kriminal terjadi 
pada kelompok-kelompok orang yang dekat).  
 

Premis ini menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran tingkah laku 

penyimpangan dan kriminal terjadi pada kelompok orang-orang terdekat. Maksudnya 

bahwa interaksi sosial dengan kedekatan hubungan antar anggota dalam satu 

kelompok dapat terjadi transfer ilmu penyimpangan dan kejahatan. Oleh karena itu, 

intensitas pertemuan antar sesama anggota kelompok dapat menimbulkan terjadi 

pemindahan ilmu kejahatan.  

Selain itu, hubungan yang memiliki intensitas tinggi dan kedekatan yang kuat 

diperkirakan akan terjadi perubahan tingkah laku dari tidak kriminal menjadi kriminal. 

Keluarga dan kawan-kawan dekat dianggap sebagai kelompok yang mempunyai 

pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku kriminal. Premis ketiga ini 

juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang 

dipengaruh faktor eksternal. 

 

4.  When criminal behavior is learned, the learning includes :  

(a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, 

sometimes very simple and,   

(b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes 

      (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka pembelajaran itu termasuk (a) 

teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit, bahkan 

kadang-kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-

dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).         

Premis ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari tingkah laku kriminal, dipelajari 

pula teknik dan tatacara perbuatan kriminal. Pembelajaran tingkah laku kriminal 

diikuti pula dengan pembelajaran ketrampilan dan pengalaman, sehingga dalam 
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mempelajari tingkah laku kriminal akan terjadi pentransferan ilmu ketrampilan dan 

pengalaman sekaligus.   

   

5.  The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal 
codes as favorable or unfavorable. (arah khusus dari motif dan dorongan-dorongan itu 
dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang menguntungkan atau merugikan). 
 
Premis ini menjelaskan bahwa peraturan hukum tidak selalu dipahami sebagai suatu 

peraturan yang harus dipatuhi tetapi dicari celah-celah dari peraturan hukum yang 

dapat disimpangkan sehingga menguntungkan beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini, 

pembelajaran tingkah laku kriminal bukan hanya teknik penyimpangan tetapi 

menganalisis berbagai macam peraturan hukum yang dianggap dapat 

menguntungkan. 

 

6.  A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to 
violation of law over definitions unfavorable to violation of law. (seseorang menjadi 
delinquent karena mempertimbangkan definisi-definisi  yang menguntungkan dan 
tidak menguntungkan dalam melanggar hukum).  
 
Premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dengan 

mempertimbangkan untung dan rugi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Pertimbangan atas untung dan ruginya dalam melakukan tindak kriminal selalu 

dianalisis oleh para pelaku sehingga premis ini merupakan inti dari Differential 

Association Theory. 

 

7.  Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity. 
(pembelajaran tingkah laku kriminal bermacam-macam bergantung pada frekuensi, 
lamanya, durasi, prioritas dan intensitasnya).  
 
Premis ini menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran tingkah laku kriminal sangat 

ditentukan oleh frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan intensitas pembelajaran 

perilaku kriminal tersebut. Semakin tinggi frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan 

intensitas pembelajaran perilaku kriminal maka akan mempengaruhi kualitas 

pembelajaran tingkah laku kriminal. 

  

8.  The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal 

patterns involves all of the mechanism that are involves in any other learning. (Proses 

pembelajaran tingkah laku kriminal melalui kelompok dengan pola-pola kriminal dan 

anti kriminal dengan melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran 

perilaku kriminal). Premis ini menjelaskan bahwa pembelajaran tingkah laku kriminal 

dilakukan melalui kelompok dengan pola kriminal atau anti kriminal yang melibatkan 
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semua mekanisme yang ada. Oleh karena itu, proses pembelajaran kriminal sangat 

terpola dan memiliki mekanisme yang tepat. 

 

9.  While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not 

explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an 

expression of the same needs and values. (Walaupun tingkah laku kriminal 

merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi tingkah laku kriminal 

tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum karena tingkah laku nonkriminal 

juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).  

Premis ini menjelaskan bahwa prilaku kriminal tidak dapat  dijelaskan oleh kebutuhan 

dan nilai-nilai umum karena tingkah laku nonkriminal juga memiliki kebutuhan-

kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, perilaku kriminal dapat tersamar 

dengan perilaku non kriminal karena memiliki kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai 

yang sama. 

 

B. Anomie Theory (Teori Anomi) 

1. Teori Anomie Durkheim 

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim, seorang ahli structural functionalist dari 

Perancis yang dikembangkan sebelum akhir abad ke 19. Dalam banyak buku dijelaskan 

bahwa Emile Durkheim, melihat hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat bagaikan 

suatu sistem yang teratur seperti dalam ilmu fisika, contoh matahari terbit pagi hari selalu 

dari arah Timur dan tenggelam pada sore hari di arah Barat. Sistem tata surya yang ada di 

angkasa dimana bulan dan bintang hanya akan bersinar pada waktu malam hari dikala 

matahari sudah tenggelam, sehingga bumi sejak pagi hari sampai dengan malam hari dan 

menjelang pagi hari terus disinari oleh tata surya yang telah diatur sistemnya oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa.  

Berdasarkan hal tersebut maka Emile Durkheim, melihat bahwa sistem hubungan 

sosial didalam masyarakat akan indah, kuat jika semua sistem kemasyarakatan dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut Emile Durkheim, jika salah satu sistem yang ada 

di tata surya mengalami kesalahan (tidak teratur) maka dunia akan hancur, begitu pula jika 

salah satu sistem didalam hubungan sosial kemasyarakatan mengalami kerusakan maka 

kehidupan masyarakat akan hancur berantakan. Oleh karena itu, hancurnya sistem didalam 

hubungan sosial kemasyarakatan tidak dapat disalahkan hanya kepada diri individu tetapi 

terletak pada kelompok dan organisasi sosial yang ada.  

Kehancuran hubungan sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan terjadinya 

kejahatan. Menurut Durkheim kejahatan merupakan tingkah laku menggoncangkan 

perasaan hati nurani yang sehat dari setiap masyarakat yang beradab (Conklin, 1989:360). 
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Durkheim menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang normal dan tidak dapat 

dihindarkan dari masyarakat, oleh karena itu kejahatan merupakan suatu hal yang fungsional 

bagi setiap masyarakat. Artinya bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang normal dan 

juga mempunyai fungsi bagi masyarakat, sehingga kejahatan mempunyai dampak positif 

bagi kehidupan masyarakat.  

Pertama kejahatan muncul sebagai agen perubahan, maksudnya jika masyarakat 

tidak pernah mengalami perubahan maka setiap orang akan bertingkah laku sama dan akan 

setuju dengan seluruh prinsip sosial. Jika demikian, maka tidak akan ada seorangpun yang 

akan melakukan kejahatan. Kedua, kejahatan meminta perhatian masyarakat pada adanya 

suatu “penyakit sosial” sehingga masyarakat secara bersama-sama akan melakukan reaksi 

untuk mengevaluasi norma-norma sosial yang telah disepakati bersama.  

Keadaan tersebut dapat menimbulkan dampak positif bagi masyarakat untuk 

melakukan perubahan atas norma sosial dan tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. 

Emile Durkheim memperkenalkan istilah anomie yaitu suatu keadaan tanpa norma atau 

tanpa harapan. Hal itu tercipta karena adanya penurunan kemampuan masyarakat untuk 

mengatur hasrat alamiah dari individu.  

Selain itu anomie merupakan hasil dari perubahan masyarakat yang mendadak 

(Benard dan Vold,1986). Anomie menggambarkan hancurnya keteraturan sosial sebagai 

akibat dari hilangnya batasan-batasan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Terkait dengan hal 

tersebut, jika suatu masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, 

akan terjadi kemerosotan norma-norma umum yang ada di masyarakat.  

Keadaan tersebut dapat menimbulkan perpecahan pada anggota kelompok karena 

tidak semua anggota kelompok dapat menerima aturan-aturan umum baru yang diterapkan, 

tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang yang berada di sekitar  kemungkinan 

bertentangan dengan tindakan dan harapan para anggota kelompok. Hal inilah yang akan 

menyebabkan timbulnya anomie karena keadaan itu tidak dapat memprediksi perilaku dan 

sistem tersebut sehingga perilaku dan sistem sosial akan segera runtuh secara bertahap.  

 
2. Teori Anomie Robert Merton 

Konsep teori anomie yang dikemukakan oleh Robert Merton yaitu teori ketegangan, 

menurutnya kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai 

tujuannya maka mereka melalui saluran-saluran legal. Individu menjadi frustasi dan 

mencoba mencapai tujuan melalui saluran-saluran yang ilegal atau menarik diri dari 

pergaulan sosial karena kemarahannya (Agnew, 1991:273).   

Menurut Merton, kesuksesan negara selalu diukur dari kemampuan masyarakat 

dalam mencapai penghidupan dan kepemilikan material karena negara telah memberikan 

kesempatan dan perlakukn secara adil dan merata pada seluruh warganegara sehingga 
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masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak, seperti rumah yang nyaman, memiliki 

stratifikasi sosial yang tinggi.  Kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mencapai 

harapan negara sehingga terjadinya keputusasaan dan anomie.  

Kelompok anomie akan menolak nilai-nilai tradisional melalui saluran-saluran ilegal 

karena mereka tidak dapat menggunakan cara-cara legal sehingga terjadi kejahatan. Hal itu 

terjadi karena mereka tidak memperoleh sarana dan kesempatan untuk mencapai tujuan 

budaya menurut kelas dan kedudukan sosial. Ketidakmerataan penyebaran sarana dan 

kesempatan belum dapat dikatakan cukup untuk munculnya keadaan frustasi.  

Keadaan frustasi akan timbul jika seseorang tidak memperoleh sarana dan kesempatan 

dalam pencapaian tujuan budaya terutama pada kelompok masyarakat yang mencanangkan 

“kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mencapai tujuan budaya”. Kebudayaan 

dari masyarakat menekankan kepada tujuan yang bersifat material. Biasanya dalam suatu 

masyarakat mengharapkan semua anggotanya patuh kepada struktur kelas dan disetiap 

kelas mempunyai aspirasi sendiri yang sesuai dengan budaya mereka sehingga frustasi 

tidak mungkin terjadi.  

Menurut Morton, ketidakselarasan yang mencolok dapat mengakibatkan frustasi di 

kalangan masyarakat tertentu dan akibatnya ikatan yang kuat diantara kelompok menjadi 

terlepas terutama pada tujuan budaya dan cara-cara yang telah melembaga didalam 

kebudayaan tersebut. Keadaan demikian dinamakan anomie, karena anggota masyarakat 

akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara-cara yang menyimpang dari norma-

norma yang telah berlaku selama ini. 

Didalam teori anomie yang dikemukakan oleh Robert Merton terdapat lima (5) macam 

cara adaptasi yaitu: 

1. Konformitas, yaitu keadaan dimana individu atau warga masyarakat menerima tujuan-

tujuan kebudayaan dari suatu masyarakat dan cara-cara yang telah melembaga dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut. 

2. Inovasi, yaitu keadaan dimana individu atau anggota masyarakat menerima tujuan 

kebudayaan masyarakat tetapi didalam hal untuk mencapai tujuannya mereka tidak 

menggunakan cara-cara sebagaimana yang telah melembaga tetapi menggunakan 

cara-cara lain yang tidak legal. 

3. Ritualisme, yaitu keadaan dimana individu atau anggota masyarakat menolak tujuan 

kebudayaan masyarakat, tetapi tetap mempertahankan cara-cara yang telah 

melembaga dan diterima oleh seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan lain yang 

berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oelah masyarakat. 

4. Penarikan diri, yaitu suatu keadaan dimana individu atau anggota masyarakat menolak 

baik tujuan kebudayaan masyarakat maupun cara-cara yang telah melembaga dan 

tersedia didalam masyarakat. 
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5. Pemberontakan, suatu keadaan dimana individu atau anggota masyarakat menolak 

baik tujuan kebudayaan masyarakat maupun cara-cara yang telah melembaga dan 

tersedia didalam masyarakat bahkan bermaksud untuk mengubahnya. 

A Typology of modes of Individual Adaptation by Robert K Merton 
 

No. Modes of Adaptation Culture Goals Institutionalized 
Means 

1. Conformity / KONFORMITAS + + 
2. Innovation / INOVASI + - 
3. Ritualism / RITUALISME - + 
4. Retreatism / PENARIKAN DIRI - - 
5. Rebellion / PEMBERONTAKAN ± ± 

 Sumber: Robert K Merton, Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1967) 

 
          Keterangan: (+) dapat diartikan diterima (acceptance), sedangkan (-) berarti ditolak (rejection), dan (±)  
                                diartikan ditolak sekaligus diubah (rejection and sub sitution)  

 
  
Bentuk-bentuk adaptasi atau penyesuaian yang terdapat pada kotak nomor 2, 3, 4, dan 5 

merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku 

didalam masyarakat.  

 

C. Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial) 

Teori kontrol sosial intinya bertitik tolak pada ada fenomena dari sebagian orang 

mentaati norma-norma yang ada didalam masyarakat. Ketaatan  masyarakat dimungkinkan 

karena adanya kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu didalam kehidupan masyarakat. Jika 

kekuatan-kekuatan pengontrol tersebut lemah bahkan hilang maka masyarakat akan 

menjadi pelaku kejahatan atau bertindak kriminal. Oleh karena itu, teori kontrol sosial lebih 

memfokuskan diri kepada teknik-teknik dan strategi-strategi yang akan mengatur tingkah 

laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 

masyarakat. 

Teori kontrol sosial ditemukan pada abad 20 oleh E.A Ross sosiolog Amerika, 

menurutnya masyarakat tidak melakukan kejahatan karena adanya sistem keyakinan 

dimana keyakinan dapat membimbing dan mengontrol tingkah laku seseorang. Kontrol sosial 

dikonsepkan sebagai; all-encompassing, representing practically any phenomenon that leads 

to conformity to norms. Dalam hal ini teori kontrol sosial dikaji dari dua macam perspektif 

yaitu makro (macrosociological) dan mikro (microsociological). Kajian secara perspektif  

makro (macrosociological) kontrol sosial dikaji dari sistem-sistem formal yang akan 

mengontrol kelompok-kelompok. Sistem-sistem formal tersebut seperti, sistem hukum, 

undang-undang dan penegak hukum. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat dan 

arahan-arahan sosial ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Kontrol sosial ini 

dapat berdampak positif jika dapat menghalangi orang untuk melakukan tindak kejahatan, 
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tetapi dapat berdampak negatif jika mendorong terjadinya penindasan, membatasi, atau 

melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.  

Kajian secara perspektif  mikro (microsociological) kontrol sosial dikaji dari sistem-

sistem informal. Tokoh yang mengkaji kontrol sosial secara perspektif  mikro 

(microsociological) yaitu Travis Hirscbi dalam bukunya berjudul “Causes of Delinquency” 

yang terbit tahun 1969. Jackson Toby dalam bukunya berjudul “individual commitment” yang 

terbit tahun 1957, kemudian Scott Briar dan Irving Piliavin.  

Para tokoh tersebut menyatakan bahwa perilaku komitmen dan penyesuaian diri 

individu memainkan peranan dalam menurunkan perilaku penyimpangan. Teori-teori kontrol 

sosial diantaranya dikemukakan oleh para tokoh yaitu: 

 
Teori Social Bond dari Travis Hirschi: 

Travis Hirschi (1935-sekarang) adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika 

yang mengembangkan teori kontrol sosial atau social bond theory dalam menanggapi 

banyak terjadinya kenakalan dan tindakan-tindakan kejahatan di 

Amerika yang dilakukan oleh anak-anak muda. Saat menempuh 

pendidikan di Berkeley, ia mulai tertarik dengan pemikiran 

Thomas Hobbes, dan Emile Durkheim, dalam persoalan sifat-sifat 

manusia dan persoalan kriminalitas atau tindakan-tindakan 

kejahatan. Pertemuan dengan seorang peneliti bernama Hanan 

Selvin merupakan langkah awal Travis Hirschi dalam menekuni 

bidang kriminologi, sehingga di kalangan sarjana Amerika, Travis 

Hirschi lebih dikenal sebagai seorang kriminolog. 

 

Ide utama dibelakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil 

dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun berdasarkan 

pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau 

memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, para ahli teori 

kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan 

seseorang untuk mentaati hukum.  

Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu 

ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi 

teoretisnya, yaitu: 

1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari 

kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur 

terhadap aturan atau tata tertib yang ada.  
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2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti 

kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar 

tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-

kelompok dominan lainnya. 

3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan 

penyimpangan atau kriminal. 

4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.  

 

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal 

yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment 

(tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau 

keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan social bonds 

yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Attachment atau kasih sayang adalah   

sumber kekuatan yang muncul dari hasil 

sosialisasi didalam kelompok primernya 

(misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki 

komitmen yang kuat untuk patuh terhadap 

aturan.  

2. Commitment atau tanggung jawab yang 

kuat terhadap aturan dapat memberikan 

kerangka kesadaran mengenai masa depan. 

Bentuk komitmen ini, antara lain berupa 

kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan 

menyimpang.  

3. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif 

dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. [5] 

Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional 

dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-

tindakan melanggar hukum.  

4. Believe atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial 

atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu 

berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga 

semakin kokoh. 
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d.  Labelling Theory (Teori Label) 

Pemberian label dilakukan oleh orang lain terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang.  Oleh karena itu, teori labeling berkonsentrasi pada aspek psikologi sosial, yaitu 

suatu kondisi yang memberikan label penyimpangan pada individu maupun kelompok. 

Dalam teori label menggunakan pendekatan interaksionis, artinya label diberikan kepada 

individu maupun kelompok sebagai hasil interaksi dengan individu maupun kelompok 

lainnya, atau antara penyimpang dengan masyarakat. 

Teori label dikemukakan oleh banyak tokoh diantaranya Lemert (1951), Mead (lihat 

Blumer 1969:62), Tennambaum (1938), dan Schutz (1967).  Didalam tulisan ini akan 

diuraikan teori Label yang dikemukakan oleh Lemert. Teori Label lebih menekankan pada 

definisi sosial dan sanksi sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan 

penyimpangan. 

Fokus perhatian teori label bukan pada individu dan perilakunya tetapi pada 

keterlibatan individu didalam pendefinisian yang diberikan orang lain terhadap tindakan 

sosialnya sebagai penyimpang. Proses perkembangan terhadap label sampai terjadinya 

penyimpangan dilakukan secara bertahap mulai dari tahap inisiasi, penerimaan, komitmen 

sampai menjadi terpenjara dalam suatu peran menyimpang. Proses penyimpangan tersebut 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Traub dan Little pada tahun 1985). Analisis proses 

penyimpangan ini dipusatkan pada reaksi orang lain yang memberikan definisi atau pemberi 

label terhadap individu atau perilaku yang dianggap negatif berdasarkan penilaian orang lain. 

Didalam teori labelling ada dua hal yang terpenting yaitu konsep penyimpangan dan 

konsekuensi dari pelaksanaan kontrol sosial. Kedua hal tersebut dapat memperjelas tentang 

asal mula terjadinya penyimpangan dan macam-macam penyimpangan. Penyimpangan 

yang dilakukan individu atau kelompok dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

penyimpangan primer (hasil perbuatan yang mendapat label dari masyarakat), dan 

penyimpangan sekunder (pelaksanaan penyimpangan setelah mendapat label dari 

masyarakat).   

 
1. Perbuatan Menyimpang sebagai Hasil Reaksi 

Konsep penyimpangan dapat dilihat dari reaksi orang lain terhadap perilaku yang 

dilakukan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, penyimpangan dapat didefinisikan 

sebagai hasil dari suatu konsekuensi atas penerapan sanksi-sanksi oleh orang lain. Dengan 

demikian orang yang melakukan pemyimpangan akan diberikan label sebagai penyimpang, 

sedangkan perilaku menyimpang adalah perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok 

yang telah diberikan label. 

Perbuatan menyimpang tidak didasarkan kepada norma yang dimiliki masyarakat, 

tetapi lebih didasarkan kepada reaksi orang lain atau masyarakat terhadap suatu perilaku 
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tersebut. Walaupun ada kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap berbagai macam 

interaksi sosial masyarakat, namun menurut teori Labelling justru kontrol sosial yang 

menciptakan perilaku menyimpang. Individu ataupun kelompok dapat termotivasi untuk 

melakukan penyimpangan sebagai akibat reaksi dari pelabelan tersebut. 

Pemberian label sebagai penyimpang oleh masyarakat dapat menghasilkan perubahan 

mendasar pada penerima label, sehingga pelaku dapat menghasilkan dua macam label 

penyimpang yaitu penyimpang primer (primary deviance) dan penyimpang sekunder 

(secondary deviance). Penyimpang primer (primary deviance) yakni suatu perilaku yang 

muncul yang diakibatkan berbagai macam alasan, seperti kesempatan, situasional, 

keterpaksaan, dan lain sebagainya. Sedangkan penyimpang sekunder (secondary deviance) 

yakni perilaku yang dipergunakan sebagai cara untuk bertahan atau guna melakukan 

penyesuaian terhadap masalah yang timbul sebagai akibat dari label tersebut. Dengan 

demikian penyimpangan sekunder (secondary deviance) dilakukan individu atau kelompok 

sebagai reaksi atas pemberian label dari masyarakat. 

Contoh penyimpangan sekunder (secondary deviance) seorang individu atau kelompok 

yang diberikan label sebagai narapidana pelaku kejahatan, jika masyarakat bereaksi 

terhadapnya seolah-olah individu atau kelompok tersebut sebagai narapidana pelaku 

kejahatan yang tidak dapat berbuat baik lagi, maka lama kelamaan individu atau kelompok 

tersebut akan mengadopsi identitasnya sebagai pelaku kejahatan.  Perbuatan individu atau 

kelompok yang telah diberikan label tersebut akan terus menerus mempergunakan label itu 

sebagai pelaku kejahatan. 

Pada sebagian orang berusaha melakukan penolakan atas pemberian label tersebut 

dan berusaha mengembalikan status sosial semula sebelum dilakukan pelabelan oleh 

masyarakat, maka usaha itu disebut sebagai penyimpangan tersier (tertiary deviance). 

Perbuatan penyimpangan tersier (tertiary deviance) sebagaimana dikemukakan oleh Kitsuse 

(1980) dilakukan secara aktif dan terus melakukan protes terhadap label yang diberikan 

kepada mereka dan berusaha menetralisir labelnya. Hal itu yang membedakan dengan 

penyimpangan sekunder (secondary deviance) karena pada penyimpangan sekunder 

(secondary deviance) penerimanya hanya pasif saja. 

Perjalanan penyimpangan yang dimulai dari penyimpangan primer (primary deviance) 

kepada penyimpang tersier (tertiary deviance) membutuhkan waktu yang panjang dan lama, 

karena individu atau kelompok yang telah memperoleh label akan terus mempergunakan 

label tersebut. Perbuatan itu dilakukan tanpa sadar karena biasanya penerima label 

penyimpangan sekunder (secondary deviance)hanya pasif tidak berusaha melepaskannya. 

Jika akan melepaskan label penyimpangan sekunder (secondary deviance) membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 
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2. Kekuasaan Pemberian Label 

Pemberian label sebagai penyimpang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat 

yang dianggap sebagai agen kontrol sosial. Kelompok tertentu dapat juga membuat label 

terhadp individu atau kelompok, dengan demikian agen yang berkuasa memberikan label 

ada yang dipengaruhi oleh politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. 

Kelompok masyarakat yang berkuasa memberikan label akan berusaha menetapkan 

kriteria penyimpangan. Selain itu juga berusaha untuk mempengaruhi pemberian label yang 

dikaitkan dengan bidang lainnya seperti, politik, hukum, dan sosial. Jika mempengaruhi pada 

bidang hukum, maka penyimpangan akan diproses oleh agen-agen resmi yang dilakukan 

secara formal melalui polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.  

Begitu pula jika terkait dengan bidang politik, akan dikeluarkan kriteria sebagai 

penyimpang, seperti badut politik. Hal itu dimaksudkan bahwa orang yang dilabel badut 

politik yakni orang yang sangat tidak dipercayai kata-katanya dibidang politik. Schur (1980) 

menyatakan bahwa konsep menyimpang diartikan sebagai kontes stigma. Jika individu atau 

kelompok telah diberikan label, berarti stigma tidak baik telah melekat padanya. Berdasarkan 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori Labelling dikemukakan oleh 3 (tiga) tokoh yaitu: 

1. Labelling menurut Edwin M. Lemert 

Menurut Edwin M. Lemert, seseorang melakukan penyimpangan dari proses labeling 

(pemberian julukan/cap) yang diberikan masyarakat kepadanya. Penyimpangan yang 

dilakukan itu mula-mula berupa penyimpangan primer. Akibatnya si penyimpang di 

cap sesuai penyimpangan yang dilakukan, seperti pencuri atau penipu. Sebagai 

tanggapan atas cap tersebut, si penyimpang primer mengidentifikasikan dirinya 

sebagai penyimpang dan mengulangi perilaku penyimpangan tersebut, sehingga 

penyimpangan yang dilakukannya berubah menjadi penyimpangan sekunder. 

 
2. Labelling menurut Mead 

Lahirnya teori penjulukan (labeling Theory), diinspirasi oleh perspektif 

interaksionisme simbolik dari Herbert Mead dan telah berkembang sedemikian rupa 

dengan riset-riset dan pengujiannya dalam berbagai bidang seperti kriminologi, 

kesehatan mental (pengidap schizophrenia) dan kesehatan, serta pendidikan. Teori 

penjulukan dari studi tentang deviant di akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 yang 

merupakan penolakan terhadap teori consensus atau fungsionalisme structural. 

Awalnya, menurut teori structural deviant atau penyimpangan dipahami sebagai 

perilaku yang ada yang merupakan karakter yang berlawanan dengan norma-norma 

sosial. 
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3. Teori Labeling menurut Micholowsky 

Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang 

Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat. Umumnya 

tingkah laku seseorang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan 

sebagai penjahat. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi 

dalam proses interaksi, dimana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal 

balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.Terdapat 

kecenderungan dimana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan 

menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya. 

 

e. Conflict Theory (Teori Konflik) 

 Teori konflik menjelaskan tentang pertentangan antara kelompok masyarakat yang 

berkuasa untuk membuat aturan, guna mengatur kelompok lain, tetapi tidak memperhatikan 

kepentingan pihak lainnya. Didalam teori konflik tidak membicarakan konflik sebagai salah 

satu teori perilaku menyimpang tetapi sebagai teori penyimpangan. Didalam teori konflik, 

masyarakat dikonsepsikan sebagai dua kubu yang saling mempertahankan kepentingannya, 

oleh karena itu akan selalu terjadi konflik. 

 Perilaku menyimpang akan menjelaskan tentang adanya perilaku yang bertentangan 

dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan didalam 

kebijakan sosial. 

 
1. Penyimpangan menurut Karl Marx 

 Dalam hal ini Karl Marx melihat masyarakat sebagai kelompok yang memiliki 

kepentingan ekonomi yang bertentangan antara kelompok borjuis dan proletar.  Kelompok 

borjuis merupakan kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan 

kepentingannya dan mengatur kelompok proletar melalui hukum. Sedangkan kelompok 

proletar merupakan kelompok yang diatur karena tidak memiliki alat-alat produksi. 

 Oleh karena itu, bermunculan berbagai macam hukum yang tujuannya untuk 

melindungi kelompok borjuis tetapi menyakiti kelompok proletar. Walaupun tujuannya untuk 

menciptakan ketertiban, namun dampaknya justru mengancam kepentingan pihak yang 

diatur. Hukum-hukum yang diciptakan kelompok borjuis akan menimbulkan penyimpangan 

bagi kelompok proletar guna memperoleh persamaan diantara kedua kelompok tersebut. 

 
2. Macam-macam Teori Konflik 

 Teori konflik dikemukakan oleh Vold (1958), Quinney (1980), Turk (1969), Taylor, Walton 

dan Young (1973), Platt (1974), Takagi (1974), Chambliss (1976), dan lainnya. Para pakar 

tersebut menyatakan bahwa perilaku kejahatan sebagai suatu perbuatan perilaku menyimpang 
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dan cerminan dari adanya perbedaan kekuasaan. Selanjutnya pakar tersebut menyatakan bahwa 

kejahatan merupakan fungsi kelas sosial. 

 Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kelas bawah (lower class) perlu diantisipasi melalui 

hukum yang berlaku sehingga dapat melindungi kelompok upper class. Bagi kelompok bourjuis 

perangkat hukum dipergunakan untuk melindungi diri dan harta benda kelompoknya sehingga 

terhindar dari gangguan kelompok proletar yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Menurut 

pakar teori konflik Taylor, Walton and Young, 1973 : 221 menyatakan bahwa kejahatan sebagai 

perilaku rasional.   

 Kejahatan itu terjadi karena dipaksa oleh kondisi sosial yang dialami para pelakunya. Oleh 

karena itu, menurut pakar teori konflik kondisi sosial itu terjadi karena adanya ketidakmerataan 

distribusi kesejahteraan, dimana penjahat korporasi dan white collar crimes dilindungi dan 

disembunyikan oleh para pemilik modal (Simon dan Eitzen, 1987). Kejahatan terorganisir 

(organized crimes) merupakan suatu cara rasional guna mensuplai kebutuhan yang ilegal dalam 

masyarakat kapitalis (Block dan Chambliss, 1981). 

 Para anggota di kelompok kelas pekerja mengalami tekanan ekonomi yang 

menghasilkan alienasi dari masyarakat. Alienasi tersebut merupakan manifestasi lemahnya 

ikatan terhadap aturan sosial dominan yang menghasilkan kejahatan. Biasanya alienasi dan 

delikuensi banyak terjadi pada kelompok muda dari kelompok kelas pekerja. 

 Menurut pendapat teori konflik, kejahatan merupakan suatu hal yang tidak dapat 

berubah didalam masyarakat kapitalis. Oleh karena itu, untuk melindungi kelompok kelas 

pemilik modal diperlukan adanya hukum yang tegas guna diberlakukan kepada kelompok 

kelas pekerja. Keadaan inilah yang menimbulkan konflik diantara dua kelompok pemilik 

modal dan pekerja. Hal itu terjadi, karena pemerintah (disebut negara kapitalis) lebih 

mendukung kepada kelompok kelas pemilik modal dibandingkan kepada kelas pekerja. 

 

F. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Teori-Teori Sosiologi 

Perilaku Menyimpang, kerjakanlah latihan berikut! 

1. Perilaku menyimpang dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai kelompok kelas. 

Jelaskanlah mengapa kejahatan itu terjadi pada kelompok kelas pekerja! 

2. Kejahatan dan perilaku menyimpang terjadi bukan karena disebabkan genetik, 

artinya kejahatan bukan diwariskan karena keturunan. Jelaskanlah mengapa 

dikatakan demikian, apakah ada teori yang menyatakan hal tersebut? 
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Petunjuk Jawaban: 

1. Buka kembali materi dalam buku ajar ini mengenai Teori-Teori Sosiologi Perilaku 

Menyimpang, khususnya pada bagian yang menjelaskan tentang perbedaan 

melakukan perilaku menyimpang berdasarkan kelas sosial. Pada bagian itu Anda 

akan menemukan beberapa alasan mengapa kelompok kelas pekerja melakukan 

kejahatan dan perilaku menyimpang. 

2. Baca kembali materi tentang perbuatan kejahatan dan perilaku menyimpang yang 

dikemukakan oleh tokoh teori pembelajaran kejahatan. dalam bagian ini Anda akan 

menemukan jawaban bahwa kejahatan dan  perilaku menyimpang terjadi bukan 

karena disebabkan genetik, artinya kejahatan bukan diwariskan karena keturunan. 

 

Tes Formatif 

 Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi Teori-Teori Sosiologi tentang Perilaku Menyimpang ini. 

 
1. Didalam teori pembelajaran (sosialisasi) kejahatan, dinyatakan bahwa kejahatan 

dilakukan bukan karena pewarisan tetapi karena pembelajaran. Siapakah tokoh yang 

menyatakan demikian............................ 

a. Robert K Merton 

b. Edwin E. Sutherland 

c. Lemert 

d. Bruce J Cohen 

e. James W.Van der Zanden  

 
2. Teori pembelajaran (sosialisasi) merupakan bagian dari teori................... 

a. Struktural 

b. Fungsional 

c. Prosesual 

d. Difusional 

e. Konstitusional 

 
3.    Teori Anomi diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama................... 

a. Edwin E. Sutherland 

b. Simon dan Gagnen 

c. Ronald Akers 

d. Robert K. Merton 

e. Lemert 
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4.   Dalam masyarakat Anomi, adaptasi dengan cara-cara tidak sah, disebut....... 

a. Ritualist 

b. Rebellion 

c. Innovation 

d. Retreatism 

e. Epidemiologi 

 
5.   Penyimpangan menurut teori labelling dapat dikenali melalui....................... 

a. Reaksi orang lain terhadap perilaku 

b. Perilaku menyimpang yang ditampakkan 

c. Atribut-atribut yang dikenakan penyimpang 

d. Sikap penyimpang terhadap norma sosial yang berlaku 

e. Kebudayaan  

 
6.  Peran penyimpang yang digunakan oleh pelakunya untuk bertahan atau 

menyesusaikan diri terhadap masalah yang ditimbulkan oleh labelnya, 

disebut................................ 

a. Penyimpangan Primer 

b. Penyimpangan Sekunder 

c. Penyimpangan Tersier 

d. Penyimpangan Kuarter 

e. Penyimpangan Albater 

 
7.   Pendefinisian label “menyimpang” sangat berkaitan erat dengan faktor..... 

a. Kebudayaan 

b. Agama 

c. Ekonomi 

d. Kekuasaan 

e. Politik 

 
8.    Menurut teori kontrol, penyimpangan terjadi karena............................... 

a. Adanya pengidentifikasian “menyimpang” dari orang lain 

b. Norma-norma yang ada sudah tidak sesuai lagi 

c. Hilangnya kontrol sosial 

d. Adanya konflik kekuasaan di masyarakat 

e. Keseimbangan sosial 
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9. Menurut Emile Durkheim penyimpangan sangat berkaitan erat dengan 

masalah....................... 

a. Kesepakatan (konsensus sosial) 

b. Integrasi  

c. Ketidakadilan 

d. Keseimbangan sosial 

e. Kepastian hukum 

 

10.  Tokoh-tokoh yang pemikirannya mendasari teori konflik, kecuali............. 

a. Emile Durkheim 

b. Karl Marx 

c. George Simmel 

d. Lewis Coser 

e. Ralf Dahrendorf 

 

11. Menurut teori konflik, dalam mengatasi konflik dari dua kelas sosial, negara 

bersikap................................. 

a. Netral 

b. Memihak pada kelas borjuis 

c. Memihak pada kelas proletar 

d. Tidak mengurusinya 

e. Berpihak pada siapa yang benar 

12.  Menurut teori konflik, kejahatan lebih banyak terjadi pada kelas sosial......................... 

a. Atas 

b. Tengah 

c. Bawah 

d. Di semua segmen masyarakat 

e. Benar semua 

 

Kunci Jawaban Test Formatif 

1. B 

2. C 

3. D 

4. C 

5. A 
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6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. A 

11. B 

12. C 

 

G. Kesimpulan  

 Teori-teori yang terkait dengan perilaku menyimpang yang dilakukan individu maupun 

kelompok, yaitu;  

Differential Association Theory (Teori Belajar Sosial) 

 Teori Differential Association dikemukakan oleh Sutherland dalam bukunya, ketika 

menjelaskan tentang proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. 

Menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “definition favorable to 

violation of law” (pengaruh-pengaruh kriminal) atau dengan “definitions unfavorable to 

violation of law” (pengaruh-pengaruh non kriminal). Kedua pengaruh itu dapat 

mempengaruhi kehidupan seseorang lebih kuat atau tidak kuat yang pada akhirnya dapat 

menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. 

Sutherland memperkenalkan teorinya dalam buku yang berjudul Principles of 

Criminology pada tahun 1939. Differential Association Theory (Teori Belajar Sosial) memiliki 

9 (sembilan) macam premis yaitu; 

1. Criminal behavior is learned (tingkah laku kejahatan itu dipelajari) 

Dalam premis pertama ini Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan 

atau kriminal tidak diturunkan secara genetik sehingga kejahatan yang dilakukan 

seseorang tidak ada hubungan darah tetapi disebabkan karena dipelajari. Teori ini 

menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang dipengaruh 

faktor eksternal. 

 
2.  Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of 

communication (tingkah laku kejahatan itu dipelajari didalam interaksi dengan orang 
lain melalui proses komunikasi). 

 
Premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku perilaku menyimpang dan kejahatan 

atau kriminal dipelajari melalui interaksi sosial didalam proses komunikasi sehingga 

tingkah laku kriminal dipelajari secara bertahap melalui interaksi dan proses 

komunikasi.  



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                   Ciek Julyati Hisyam  

Teori-Teori Sosiologi Perilaku Menyimpang 
 

                                                                         114                                         Universitas Negeri Jakarta 
 

Tingkah laku perilaku menyimpang dan kriminal dikategorikan sangat mudah 

untuk berpindah melalui proses interaksi dan proses komunikasi, oleh karena itu 

pertemuan intensif dengan pelaku kejahatan dimungkinkan dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang untuk mengikuti perbuatan pelaku kejahatan. Premis kedua ini 

juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang 

dipengaruh faktor eksternal. 

 
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal 

groups (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kejahatan atau kriminal 
terjadi pada kelompok-kelompok orang yang dekat).  

 
Premis ini menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran tingkah laku 

penyimpangan dan kriminal terjadi pada kelompok orang-orang terdekat. Maksudnya 

bahwa interaksi sosial dengan kedekatan hubungan antar anggota dalam satu 

kelompok dapat terjadi transfer ilmu penyimpangan dan kejahatan. Oleh karena itu, 

intensitas pertemuan antar sesama anggota kelompok dapat menimbulkan terjadi 

pemindahan ilmu kejahatan.  

Selain itu, hubungan yang memiliki intensitas tinggi dan kedekatan yang kuat 

diperkirakan akan terjadi perubahan tingkah laku dari tidak kriminal menjadi kriminal. 

Keluarga dan kawan-kawan dekat dianggap sebagai kelompok yang mempunyai 

pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku kriminal. Premis ketiga ini 

juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dilakukan karena seseorang 

dipengaruh faktor eksternal. 

 
4.    When criminal behavior is learned, the learning includes :  

(a)  techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, 

sometimes very simple and,   

(b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes 

      (ketika tingkah laku kejahatan dipelajari, maka pembelajaran itu   termasuk (a) 

teknik-teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit, bahkan 

kadang-kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-

dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).         

Premis ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari tingkah laku kriminal, dipelajari 

pula teknik dan tatacara perbuatan kriminal. Pembelajaran tingkah laku kriminal 

diikuti pula dengan pembelajaran ketrampilan dan pengalaman, sehingga dalam 

mempelajari tingkah laku kriminal akan terjadi pentransferan ilmu ketrampilan dan 

pengalaman sekaligus.   
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5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal 
codes as favorable or unfavorable. (arah khusus dari motif dan dorongan-dorongan 
itu dipelajari melalui definisi dari aturan hukum yang menguntungkan atau 
merugikan). 

 
Premis ini menjelaskan bahwa peraturan hukum tidak selalu dipahami sebagai suatu 

peraturan yang harus dipatuhi tetapi dicari celah-celah dari peraturan hukum yang 

dapat disimpangkan sehingga menguntungkan beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini, 

pembelajaran tingkah laku kriminal bukan hanya teknik penyimpangan tetapi 

menganalisis berbagai macam peraturan hukum yang dianggap dapat 

menguntungkan. 

 

6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to 
violation of law over definitions unfavorable to violation of law. (seseorang menjadi 
delinquent karena mempertimbangkan definisi-definisi  yang menguntungkan dan 
tidak menguntungkan dalam melanggar hukum).  

 
      Premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dengan 

mempertimbangkan untung dan rugi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Pertimbangan atas untung dan ruginya dalam melakukan tindak kriminal selalu 

dianalisis oleh para pelaku sehingga premis ini merupakan inti dari Differential 

Association Theory. 

 
7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity. 

(pembelajaran tingkah laku kriminal bermacam-macam bergantung pada frekuensi, 
lamanya, durasi, prioritas dan intensitasnya).  

 
Premis ini menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran tingkah laku kriminal sangat 

ditentukan oleh frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan intensitas pembelajaran 

perilaku kriminal tersebut. Semakin tinggi frekuensi, lamanya, durasi, prioritas dan 

intensitas pembelajaran perilaku kriminal maka akan mempengaruhi kualitas 

pembelajaran tingkah laku kriminal. 

  
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal 

patterns involves all of the mechanism that are involves in any other learning. (Proses 

pembelajaran tingkah laku kriminal melalui kelompok dengan pola-pola kriminal dan 

anti kriminal dengan melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran 

perilaku kriminal). Premis ini menjelaskan bahwa pembelajaran tingkah laku kriminal 

dilakukan melalui kelompok dengan pola kriminal atau anti kriminal yang melibatkan 

semua mekanisme yang ada. Oleh karena itu, proses pembelajaran kriminal sangat 

terpola dan memiliki mekanisme yang tepat. 
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9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not 

explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an 

expression of the same needs and values. (Walaupun tingkah laku kriminal 

merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi tingkah laku 

kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum karena tingkah laku 

nonkriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).  

Premis ini menjelaskan bahwa prilaku kriminal tidak dapat  dijelaskan oleh kebutuhan 

dan nilai-nilai umum karena tingkah laku nonkriminal juga memiliki kebutuhan-

kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, perilaku kriminal dapat tersamar 

dengan perilaku non kriminal karena memiliki kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai 

yang sama. 

 

Anomie Theory (Teori Anomi) 

Teori Anomie Durkheim 

Teori ini dikemukakan oleh Emile Durkheim, seorang ahli structural functionalist dari 

Perancis yang dikembangkan sebelum akhir abad ke 19. Dalam banyak buku dijelaskan 

bahwa Emile Durkheim, melihat hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat bagaikan 

suatu sistem yang teratur seperti dalam ilmu fisika, contoh matahari terbit pagi hari selalu 

dari arah Timur dan tenggelam pada sore hari di arah Barat. Sistem tata surya yang ada di 

angkasa dimana bulan dan bintang hanya akan bersinar pada waktu malam hari dikala 

matahari sudah tenggelam, sehingga bumi sejak pagi hari sampai dengan malam hari dan 

menjelang pagi hari terus disinari oleh tata surya yang telah diatur sistemnya oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa.  

Berdasarkan hal tersebut maka Emile Durkheim, melihat bahwa sistem hubungan 

sosial didalam masyarakat akan indah, kuat jika semua sistem kemasyarakatan dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya. Menurut Emile Durkheim, jika salah satu sistem yang ada 

di tata surya mengalami kesalahan (tidak teratur) maka dunia akan hancur, begitu pula jika 

salah satu sistem didalam hubungan sosial kemasyarakatan mengalami kerusakan maka 

kehidupan masyarakat akan hancur berantakan. Oleh karena itu, hancurnya sistem didalam 

hubungan sosial kemasyarakatan tidak dapat disalahkan hanya kepada diri individu tetapi 

terletak pada kelompok dan organisasi sosial yang ada.  

Kehancuran hubungan sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan terjadinya 

kejahatan. Menurut Durkheim kejahatan merupakan tingkah laku menggoncangkan 

perasaan hati nurani yang sehat dari setiap masyarakat yang beradab (Conklin, 1989:360). 

Durkheim menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang normal dan tidak dapat 

dihindarkan dari masyarakat, oleh karena itu kejahatan merupakan suatu hal yang fungsional 

bagi setiap masyarakat. Artinya bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang normal dan 
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juga mempunyai fungsi bagi masyarakat, sehingga kejahatan mempunyai dampak positif 

bagi kehidupan masyarakat.  

Pertama kejahatan muncul sebagai agen perubahan, maksudnya jika masyarakat 

tidak pernah mengalami perubahan maka setiap orang akan bertingkah laku sama dan akan 

setuju dengan seluruh prinsip sosial. Jika demikian, maka tidak akan ada seorangpun yang 

akan melakukan kejahatan. Kedua, kejahatan meminta perhatian masyarakat pada adanya 

suatu “penyakit sosial” sehingga masyarakat secara bersama-sama akan melakukan reaksi 

untuk mengevaluasi norma-norma sosial yang telah disepakati bersama.  

 

Teori Anomie Robert Merton 

Konsep teori anomie yang dikemukakan oleh Robert Merton yaitu teori ketegangan, 

menurutnya kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai 

tujuannya maka mereka melalui saluran-saluran legal. Individu menjadi frustasi dan 

mencoba mencapai tujuan melalui saluran-saluran yang ilegal atau menarik diri dari 

pergaulan sosial karena kemarahannya (Agnew, 1991:273).   

Menurut Merton, kesuksesan negara selalu diukur dari kemampuan masyarakat 

dalam mencapai penghidupan dan kepemilikan material karena negara telah memberikan 

kesempatan dan perlakukn secara adil dan merata pada seluruh warganegara sehingga 

masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak, seperti rumah yang nyaman, memiliki 

stratifikasi sosial yang tinggi.  Kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mencapai 

harapan negara sehingga terjadinya keputusasaan dan anomie.  

 
Social Control Theory (Teori Kontrol Sosial) 

Teori kontrol sosial intinya bertitik tolak pada ada fenomena dari sebagian orang 

mentaati norma-norma yang ada didalam masyarakat. Ketaatan  masyarakat dimungkinkan 

karena adanya kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu didalam kehidupan masyarakat. Jika 

kekuatan-kekuatan pengontrol tersebut lemah bahkan hilang maka masyarakat akan 

menjadi pelaku kejahatan atau bertindak kriminal. Oleh karena itu, teori kontrol sosial lebih 

memfokuskan diri kepada teknik-teknik dan strategi-strategi yang akan mengatur tingkah 

laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan 

masyarakat. 

 
Labelling Theory (Teori Label) 

Pemberian label dilakukan oleh orang lain terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang.  Oleh karena itu, teori labeling berkonsentrasi pada aspek psikologi sosial, yaitu 

suatu kondisi yang memberikan label penyimpangan pada individu maupun kelompok. 

Dalam teori label menggunakan pendekatan interaksionis, artinya label diberikan kepada 
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individu maupun kelompok sebagai hasil interaksi dengan individu maupun kelompok 

lainnya, atau antara penyimpang dengan masyarakat. 

Teori label dikemukakan oleh banyak tokoh diantaranya Lemert (1951), Mead (lihat 

Blumer 1969:62), Tennambaum (1938), dan Schutz (1967).  Didalam tulisan ini akan 

diuraikan teori Label yang dikemukakan oleh Lemert. Teori Label lebih menekankan pada 

definisi sosial dan sanksi sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan 

penyimpangan. 

 
Conflict Theory (Teori Konflik) 

 Teori konflik menjelaskan tentang pertentangan antara kelompok masyarakat yang 

berkuasa untuk membuat aturan, guna mengatur kelompok lain, tetapi tidak memperhatikan 

kepentingan pihak lainnya. Didalam teori konflik tidak membicarakan konflik sebagai salah 

satu teori perilaku menyimpang tetapi sebagai teori penyimpangan. Didalam teori konflik, 

masyarakat dikonsepsikan sebagai dua kubu yang saling mempertahankan kepentingannya, 

oleh karena itu akan selalu terjadi konflik. 

 Perilaku menyimpang akan menjelaskan tentang adanya perilaku yang bertentangan 

dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan didalam 

kebijakan sosial. 

 
Penyimpangan menurut Karl Marx 

 Karl Marx melihat masyarakat sebagai kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi 

yang bertentangan antara kelompok borjuis dan proletar.  Kelompok borjuis merupakan 

kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan kepentingannya dan mengatur 

kelompok proletar melalui hukum. Sedangkan kelompok proletar merupakan kelompok yang 

diatur karena tidak memiliki alat-alat produksi.Oleh karena itu, bermunculan berbagai macam 

hukum yang tujuannya untuk melindungi kelompok borjuis tetapi menyakiti kelompok 

proletar. 

 

Macam-macam Teori Konflik 

 Teori konflik dikemukakan oleh Vold (1958), Quinney (1980), Turk (1969), Taylor, Walton 

dan Young (1973), Platt (1974), Takagi (1974), Chambliss (1976), dan lainnya. Para pakar 

tersebut menyatakan bahwa perilaku kejahatan sebagai suatu perbuatan perilaku menyimpang 

dan cerminan dari adanya perbedaan kekuasaan. Selanjutnya pakar tersebut menyatakan bahwa 

kejahatan merupakan fungsi kelas sosial. 

 Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kelas bawah (lower class) perlu diantisipasi melalui 

hukum yang berlaku sehingga dapat melindungi kelompok upper class. Bagi kelompok bourjuis 

perangkat hukum dipergunakan untuk melindungi diri dan harta benda kelompoknya sehingga 
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terhindar dari gangguan kelompok proletar yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Menurut 

pakar teori konflik Taylor, Walton and Young, 1973 : 221 menyatakan bahwa kejahatan sebagai 

perilaku rasional.   

 Kejahatan itu terjadi karena dipaksa oleh kondisi sosial yang dialami para pelakunya. Oleh 

karena itu, menurut pakar teori konflik kondisi sosial itu terjadi karena adanya ketidakmerataan 

distribusi kesejahteraan, dimana penjahat korporasi dan white collar crimes dilindungi dan 

disembunyikan oleh para pemilik modal (Simon dan Eitzen, 1987). Kejahatan terorganisir 

(organized crimes) merupakan suatu cara rasional guna mensuplai kebutuhan yang ilegal dalam 

masyarakat kapitalis (Block dan Chambliss, 1981). 
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BAB  X 

PENYIMPANGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA 
 
 

Apabila kita berbicara tentang penyimpangan, pada dasarnya kita akan berbicara 

tentang suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang tidak sesuai dengan norma. Dari 

sudut pandang Sosiologi Perilaku Menyimpang, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma 

tersebut, lebih ditekankan pada perbuatan yang korbannya adalah pelaku sendiri, 

sedangkan mengenai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum, tidak terlalu 

mendapat tempat yang terlalu berarti, karena kajian mengenai perbuatan tersebut akan di 

kaji lebih mendalam dalam bidang Kriminilogi.   

Namun, karena dalam praktek mahasiswa, sewaktu melihat penyimpangan di 

masyarakat, justru lebih banyak yang menyangkut perbuatan melanggar norma hukum, oleh 

karena itu diperlukan suatu bahasan tersendiri mengenai norma hukum untuk diberikan 

kepada mahasiswa. Pemberian materi norma hukum didalam perkuliahan Sosiologi Perilaku 

Menyimpang diharapkan mahasiswa lebih dapat menganalisa atas suatu penyimpangan 

yang dominan terdapat di tengah masyarakat.  

Untuk itu dalam bab kesepuluh ini, akan di uraikan norma hukum yang terdapat 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Uraian ini akan memberikan gambaran 

umum tentang perbuatan yang dikatagorikan menyimpang, yang telah diatur dalam hukum. 

Untuk lebih memberi fokus bahasan, maka dalam bahan ajar iniakan diuraikan beberapa 

perbuatan hukum yang umum tetapi termasuk sebagai perilaku menyimpang. 

 

A. Kejahatan Terhadap Nyawa Manusia 
 

Kejahatan menghilangkan nyawa orang laindidalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) disebut pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap 

nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang 

lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 

berakibat dengan meninggalnya orang lain. 

Kejahatan terhadap nyawa/jiwa manusia dalam KUHP dapat dibedakan atau 

dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: 

1. Atas Dasar Unsurnya, yaitu: 

a. Dilakukan Dengan Sengaja, dan ;  

b. Dilakukan Karena Kelalaian.  

 
2. Atas Dasar Objeknya (Nyawa), yaitu:  

a. KejahatanTerhadap Nyawa Orang Pada Umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 

340, 344, 345. 
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b. Kejahatan Terhadap Nyawa Bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, 

dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 

c. KejahatanTerhadap Nyawa Bayi Yang Masih Ada Dalam Kandungan Ibu (janin), 

dimuat dalam Pasal346, 377, 348, dan 349. 

 
1. Atas Dasar Unsurnya, yaitu: 

1a. Dilakukan Dengan Sengaja 

Dilihat dari segi “kesengajaan (dolus/opzet)” tindak pidana terhadap nyawa ini 

terdiri atas: 

i. Dilakukan dengan sengaja 

ii. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat 

iii. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu 

iv. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh 

v. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri 

 

Apabila melihat kedalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-

undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku II Bab XIX KUHP 

yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 

 

1b. Yang Dilakukan Karena Kelalaian 

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian adalah kejahatan 

yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan: 

“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, 

dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.  Unsur-unsur dari rumusan tersebut di 

atas adalah: 

a) Adanya unsur kelalaian (culpa) 

b) Adanya wujud perbuatan tertentu 

c) Adanya akibat kematian orang lain 

 
Adanya hubungan kausalitas antara wujud perbuatan dengan akibat kematian 

orang lain.Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 338 KUHP yakni pada 

pembunuhan pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati 

(culpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kengajaan (dolus). 
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2. Atas Dasar Objeknya (Nyawa), yaitu: 

i) Dilakukan Dengan Sengaja 

  Klasifikasi kejahatan terhadap yang obyeknya nyawa manusia biasanya dilakukan 

dengan unsur “kesengajaan (dolus/opzet)” yang terdiri dari; 

 a. Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Pada Umumnya, dimuat dalam  Pasal  338, 

339, 340, 344, 345  

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi 

kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari: 

 a). Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok. 

  Pasal 338 KUHP:  

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun”. 

 
 Unsur Sengaja  

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya pelaku 

mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya 

tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi 

tujuan, sehingga karena perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu 

maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. 

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau 

bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan 

tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag) in casu,tidak dapat 

dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tetapi mungkin dapat 

dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak 

dengan unsur sengaja. 

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus 

dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan 

menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan 

adanya orang mati. 

Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang 

terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan 

pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya 

suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak 

dengan suatu perencanaan. 
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Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, 

terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari 

perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur 

subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari 

keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksaan penyidik atau 

didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini 

apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai 

“pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si 

korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya. 

Pada umunya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan tersangka atau 

terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu 

berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan 

menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya 

saja. 

Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat 

berdasarkan cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatanya tersebut. 

Sehingga dapat diketahui memang dikehendaki atau diharapkan supaya 

korbannya meninggal dunia.  

 
Menghilangkan jiwa orang lain;  

Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang 

lain dan bukan dirinya sendiri pelaku tersebut. Pengertian orang lain adalah 

semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. 

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan 

bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan 

alat apa yang digunakan, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa 

akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya 

orang lain.Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, 

tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. 

Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut 

harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil dapat mengakibatkan 

hilangnya atau matinya orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa 

(orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Adanya wujud perbuatan 

2. Adanya suatu kematian (orang lain) 
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3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan 

akibat kematian (orang lain) 

 
Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan 

nyawa, dengan syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan 

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu harus tidak lama setelah 

timbulnya kehendak (niat). Oleh karena itu,  apabila terdapat tenggang waktu 

yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya niat untuk membunuh 

dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu 

pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah 

kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan 

cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuham biasa. 

 

ii).Dilakukan Dengan Sengaja Disertai Kejahatan Berat/Tindak Pidana Lain 
 

Pembunuhan dimaksud adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 

KUHP, menentukan: 

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang 

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan/mempermudah pelaksanaannya, 

atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal 

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 

secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

sementara waktu paling lama 20 tahun” 

Apabila rumusan tersebut diatas dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut:Semua unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP, (1) diikuti, (2) disertai atau (3) 

didahului oleh tindak pidana lain.Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 

 Untuk mempersiapkan tindak pidana lain 

 Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain 

 Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 

 Untuk menghindari (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, 

atau 

 Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya sencara 

melawan hukum (dari tindak pidana lain itu). 

 
Kejahatan didalam Pasal 339 KUHP mengatur kejahatan pokokmengenai 

pembunuhan, yaitusuatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam 
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pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, yang satu 

adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang lain adalah 

tindak pidana lain (selain pembunuhan).  

Dalam hal tindak pidana lain yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan 

(subjektif) dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan tetapi boleh juga suatu 

pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan Pasal 339 disebut istilah tindak pidana 

(strafbaarfeit), yang menurut KUHP dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-

undang hukum pidana (KUHP), sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan diluar hukum pidana (diluar KUHP). 

Unsur-unsur objektif dalam perkataan diikuti, disertai dan didahului serta 

ditempatkan antara unsur pembunuhan dengan tindak pidana lain. Unsur-unsur 

subjektif menunjukkan ada hubungan yang bersifat subjektif (hubungan batin pelaku) 

antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu. Hubungan ini terdapat dari unsur 

atau perkataan dengan maksud. 

Adanya hubungan objektif maupun subjektif antara perbuatan pembunuhan 

dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur diikuti, disertai 

atau didahului dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya. 

 
iii). Pembunuhan Dilakukan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu (Pembunuhan 

Berencana) 
 

Pembunuhan yangdirencanakan terlebih dahulu atau pembunuhan berencana 

adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk 

kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya 

adalah: 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 

nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 

tahun”.Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur: 

 Unsur Objektif: 

 Perbuatan menghilangkan nyawa 

 Objeknya yaitu nyawa orang lain 

 Unsur Subjektif: 

 Dengan sengaja 

 Dan dengan rencana terlebih dahulu. 
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Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP 

ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan 

dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah 

dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam 

Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338, maka pembunuhan 

berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. 

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat 

atau unsur: 

 Memutuskan kehendak dalam suasana tenang 

 Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. 

 Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. 
 

 
b. Kejahatan Terhadap Nyawa Bayi Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah 

Dilahirkan, Dimuat Dalam Pasal 341, 342, Dan 343 Atau Pembunuhan Oleh Ibu 
Terhadap Bayinya 

 

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan 

tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan 

pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu: 

1. Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Tidak Dengan Berencana (Pembunuhan 

Bayi Biasa, Pasal 341 KUHP), yaitu: 

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi 

dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa 

anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun”.Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-

unsur: 

 Unsur Objektif terdiri dari: 

1) Petindak seorang ibu 

2) Perbuatannya menghilangkan nyawa 

3) Objeknya adalah nyawa bayinya 

4) Waktunya: 

a) Pada saat bayi dilahirkan 

b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan 

5) Motifnya karena takut diketahui melahirkan. 

 Unsur Subjektif adalah Dengan Sengaja 
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Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh 

unsur yang ada dibelakangnya. Berdasarkan hal itu, maka kehendak dan 

apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni: 

1) Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa 

2) Nyawa bayinya sendiri 

3) Waktunya, yakni: 

a) Ketika bayi sedang dilahirkan 

b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan 

 
Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki 

mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu 

dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu 

dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana 

dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. 

 
Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentunya 

kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu 

(1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama 

setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang 

melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 

KUHP). Sebaliknya apabila kehendak itu yang waktu “tidak lama setelah 

melahirkan”, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). 

 

2. Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu (Pasal 

342 KUHP) atau Pembunuhan Bayi Berencana 

    Pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau 

tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam 

Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah: 

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah 

diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada 

saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan 

nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan 

rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. 

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Pelaku adalah seorang ibu 

b. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya 
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c. Perbuatannya menghilangkan nyawa 

d. Objek nyawa bayinya sendiri 

e. Waktu: 

 Pada saat bayi dilahirkan 

 Tidak lama setelah bayi dilahirkan 

f. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi 

g. Dengan sengaja 

 

c. Kejahatan Terhadap Nyawa Bayi Yang Masih Dalam Kandungan Ibu (Janin), 
Diatur Dalam Pasal 346, 377, 348, Dan 349. 

 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 

Pasal yakni: 

1.Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Oleh Perempuan Yang Mengandung 

Itu Sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP. 

    “Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan-

nya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun”.Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah: 

 Unsur Objektif: 

a) Petindak seorang ibu 

b) Perbuatan: 

- Menggugurkan 

- Mematikan 

- Menyuruh orang lain menggugurkan, dan 

- Menyuruh orang lain mematikan 

c) Objeknya adalah kandungannya sendiri 

 Unsur Subjektif: dengan sengaja 

 

2. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan 

Yang Mengandung, diatur dalam Pasal 347 KUHP. 

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 

seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 12 (duabelas) tahun’. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah: 

 Unsur Objektif: 

a) Perbuatan mengugurkan dan mematikan 

b) Objeknya kandungan seorang perempuan 

c) Tanpa persetujuan perempuan itu 
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 Unsur Subjektif: dengan sengaja 

 
Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam 

Pasal 346 KUHP dengan ketentuan Pasal 347 KUHP.Persamaannya ialah (1) 

pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan, (2) objeknya 

yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya ialah dalam Pasal 346 

KUHP terdapat perbuatan menyuruh (orang lain) menggugurkan dan menyuruh 

(orang lain) mematikan, yang tidak ada dalam Pasal 347 KUHP. Pada Pasal 

347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya (perempuan yang mengandung). 

Petindak dalam Pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedang 

petindak menurut Pasal 347 KUHP adalah orang lain (bukan perempuan yang 

mengandung). 

 
3. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Perempuan Yang 

Mengandung (Pasal 348 KUHP). 

          “Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan 

seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. Adapun unsur-unsurnya 

adalah: 

 Unsur Objektifnya: 

a)  Perbuatan: menggugurkan dan mematikan 

b)  Objeknya adalah kandungan seorang perempuan 

c)  Dengan persetujuannya. 

 Unsur Subjektif: dengan sengaja 

 
Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 dengan Pasal 347 adalah, 

perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 

dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. 

 
4. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Oleh Dokter, Bidan Atau Juru 

Obatdiatur dalam Pasal 349 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: 

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 

berdasarkan Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah 

satu kejahatan yang terangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang 

ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga (  ⁄ ) dan dapat dicabut 

hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan”. 
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Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) 

melakukan, dan (2) membantu melakukan. 

 

iv). Atas Keinginan Yang Jelas Dari Yang Dibunuh 

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 334 KUHP yang 

rumusannya sebagai berikut: 

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang 

jelas dinyatakan dengan sesungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

12 tahun”. 

Kejahatan yang dirumuskan di atas, tersediri dari unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan menghilangkan nyawa 

b. Objeknya adalah nyawa orang lain 

c. Atas permintaan orang itu sendiri 

d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. 

 

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 KUHP dengan pembunuhan 

Pasal 338 KUHP, ialah terletak bahwa pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas 

permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan 

(3) tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 

338.Dari unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan 

pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan 

kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang itu melakukan perbuatan 

tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. 

 

B. KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA  

  Kejahatan yang ditujukan kepada harta benda korban sehingga pelaku kejahatan 

memiliki sasaran hanya kepada harta benda korban bukan kepada badan ataupun jiwa 

korban, terdiri dari;  

1. PENCURIAN  

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 

362 KUHP:  

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 

pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00" (Sembilan ratus 

rupiah). 
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Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila 

terdapat semua unsur tersebut di bawah ini : 

a. Unsur-Unsur Objektif; 

1) Unsur Perbuatan Mengambil (Wegnemen)  

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan 

bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu 

tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-

gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-

jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, 

memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke 

tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.  

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari 

sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya 

perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus 

ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan 

benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil 

dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda 

dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan 

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam 

kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 

1979:79-80). 

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah 

merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga 

merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara 

sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 

1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda 

berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" 

 

2) Unsur Benda.  

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian sesuai 

dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai 

pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak 

(roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek 

pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, 

misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang 
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telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud 

dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. 

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata 

adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak 

adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat 

dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak 

adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau 

dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. 

 

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain. 

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian 

saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah 

sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu 

menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam 

kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi 

melainkan penggelapan (pasal 372). 

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau 

seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si 

petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-

benda milik suatu badan misalnya milik negara.Jadi benda yang dapat menjadi 

objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.Benda-benda 

yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. 

 

    b. Unsur - Unsur Subjektif : 

  1)   Maksud Untuk Memiliki 

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur 

maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur 

kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat 

dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang 

milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur 

itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian 

memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke 

tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik 

dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur 

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, 

memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) 
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atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan 

unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri 

petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu 

untuk dijadikan sebagai miliknya. 

2)   Melawan hukum.  

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu 

ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan 

perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki 

benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan 

hukum.  

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau 

terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dart mana atau oleh sebab 

apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin 

dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, 

dan kedua melawan hukum materiil.  

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, 

artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh 

sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa 

untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang 

tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132).  

Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-

azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis 

maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan katalain dalam 

melawan hukum materill ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan 

terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut 

masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan 

bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak 

dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). 

 

2. PENGGELAPAN 

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur penggelapan (verduistering), terdiri dari 5 pasal 

(372 s/d 376). Disamping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan 

tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu pasal 415 dan 417 tindak 

pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik kedalam tindak 

pidana korupsi oleh UU No. 31 Th. 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, oleh karenanya tidak 

dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII). 
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Penggelapan dalam Bentuk Pokok  

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya 

atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, 

diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4  (empat) tahun atau 

denda paling banyak Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah)”. 

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan.Rumusan di atas tidak memberi arti 

sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang 

sebenarnya. Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara 

harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara 

luas (figurlijk),bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu 

menjadi tidak terang atau gelap.Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh 

temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. 

Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 

temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih 

mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang 

menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang 

diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu. 

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-

unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen), sesuatu benda (eenig 

goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya 

bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja 

(opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk). 

 
Unsur - Unsur Objektif 

1) Perbuatan Memiliki (Zicht toe.igenen)  

Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada 

kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung 

dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa 

perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi 

sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.  

Waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur 

memiliki pada kejahatan itu.Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya 

dengan memiliki pada pencurian.Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian 
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adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan 

itu). 

Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki 

itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud 

saja.Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku 

atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Tetapi memiliki pada penggelapan, 

karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada 

bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk 

menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, 

menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. 

Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya 

perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut 

belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda 

objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka 

menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya 

wujud perbuatan memiliki. 

 

2) Unsur Objek Kejahatan (Sebuah Benda) 

Dimuka telah dibicarakan dalam pasal 362 tentang pencurianditerangkan bahwa 

benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang 

dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan 

pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari 

pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek 

pencurian. 

Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan 

lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap 

benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak 

mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. 

Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu 

hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah 

apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya 

secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya 

terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada 

benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil 

terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan 

gas. 
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Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), 

menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang 

dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena 

orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai 

hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala 

perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan 

isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya 

secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk 

mengeluarkan/memindahkan gas tersebut. 

 
3) Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain  

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak 

miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.Benda milik suatu badan hukum, seperti 

milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah 

ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu 

dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. 

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, 

tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan 

siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas 

menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa 

menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila 

seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya 

kemudian timbul niatnya untuk menjualnya lalu dijualnya. 

 
4) Benda Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan 

Disini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan 

karena kejahatan.Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. 

Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda 

terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala 

macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung 

tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat 

melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain 

sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang 

terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung). 
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Unsur - Unsur Subjektif 

1) Unsur Kesengajaan 

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana 

dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan  

(opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). Undang-undang sendiri tidak memberikan 

keterangan mengenai arti dari kesengajaan.Dalam pencurian ada sedikit keterangan 

tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat 

disebut sebagai menghendaki dan mengetahui.  

Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang 

yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti pelaku menghendaki 

mewujudkan perbuatan dan pelaku mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar 

(bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila 

dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana 

seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu 

kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-

unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau 

menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam 

pencurian yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam 

rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di 

belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan 

sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. 

 

2) Unsur Melawan Hukum 

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan 

hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan 

kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan 

pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. 

Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu 

adalah: 

a. Tentang Perbuatan Materiilnya.  

     Pada penggelapan adalah perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. 

Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada 

penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk 

selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan 

memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur 

memiliki. 
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b. Tentang Beradanya Benda Objek Kejahatan Di Tangan Petindak.  

     Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan/kekuasaan petindak akibat dari 

perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada didalam kekuasaannya karena 

suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada 

dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum. 

 

3.  PENIPUAN 

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 s/d 

pasal 394. Title asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai 

penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Tresna 

menyebutkannya berkicau. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian,yakni: 

a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV 

KUHP 

b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 

(bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut 

dengan oplichting 

 
Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh 

karena itu dalam semua tindak pidana disini terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat 

menipu atau membohongi orang lain. 

 
Penipuan Dalam Bentuk Pokok 

Ketentuan dalam pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian 

penipuan (oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan 

dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus 

yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (pasal 379). 

Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 

merumuskan sebagai berikut: 

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan 
tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun." 
 
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan 

(menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain 

(menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan 
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perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai 

martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur 

subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan 

maksud melawan hukum. 

 
Unsur-Unsur Objektif Penipuan 

1. Perbuatan Menggerakkan (Bewegen).  

Kata bewegen selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian 

ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati.KUHP sendiri 

tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen itu. Menggerakkan 

dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh 

pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan 

menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya 

secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. 

Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa 

dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak 

benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam pasal 55 (1) KUHP membujuk 

atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau 

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan 

di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya 

mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. 

Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu 

dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan 

dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak 

mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada 

akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. 

Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai 

dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak 

benar. 

 
2. Yang Digerakkan Adalah Orang  

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang 

dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang 

digerakkan itu sendiri.Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam 

rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan 

benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang 

digerakkan. 
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Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) 

menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya 

penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang 

yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa 

diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi 

kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. 

Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang 

menggerakkan, asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikehendaki petindak. 

Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan 

merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa 

penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Dari unsur maksud menguntungkan yang 

ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa 

dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan 

dapat juga untuk kepentingan orang lain. 

 
3. Tujuan Perbuatan 

a). Menyerahkan Benda:  

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda 

dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan 

bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta 

benda lainnya, di mana secara tegas disebutnya unsur milik orang lain bagi benda 

objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas 

adanya unsur yang demikian.  

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan 

dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung 

maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini 

didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi 

kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk 

menambah kekayaan.  

 
b). Memberi Hutang Dan Menghapuskan Piutang  

Perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan 

diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya 

(30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu 

perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi 

hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan 
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diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang 

membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar 

sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban 

pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu 

kepada penjual.Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan 

piutang mempunyai arti suatu perikatan. 

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar 

membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. 

Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang 

sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk 

menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. 

 
4. Upaya - Upaya Penipuan 

a). Dengan Menggunakan Nama Palsu (Valsche Naam):  

Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama 

bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim 

menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang 

tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang 

yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada 

pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang 

menggunakannya. 

Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, 

misalnya Abdul Mukti Ahmad. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia 

mengenalkan diri pada seseorang dengan nama Mukti Ahmad? Dalam hal ini kita 

harus berpegang pada nama yang dikenal masyarakat luas. Andaikata ia dikenal di 

masyarakat dengan nama Abdul Mukti, maka la mengenalkan diri dengan nama 

Mukti Ahmad itu adalah menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang 

menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang 

yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bernama 

Markaban mengenalkan diri sebagai seorang dosen bernama Markaban, Markaban 

yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak 

menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu. 

 

b). Menggunakan Martabat/Kedudukan Palsu (valsche hoedanigheid) 

 Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari 

perkataan valsche hoedanigheid itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, 
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dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah 

suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/ 

mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak 

tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar 

mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, 

dan lain sebagainya. 

Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang 

pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau 

sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam 

suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan 

kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya 

sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang 

dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang 

pejabat". 

 
c).Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan 

(zamenweefsel van verdichtsels)  
 

Kedua cara menggerakkan orang lain sama-sama bersifat menipu atau isinya 

tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang 

lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, pada tipu 

muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa 

ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian 

rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan 

itu, yang sesungguhnya tidak benar.Karenanya orang bisa menjadi percaya dan 

tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju 

oleh penipu, karena dengan tergerak hatinya/ terpengaruh kehendaknya itu adalah 

sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. 

 

Unsur-Unsur Subjektif Penipuan 

1. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain.  

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan 

pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan 

dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada 

menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur 

melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.  
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Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, 

sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. 

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah 

kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.  

 
2. Dengan Melawan Hukum 

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada 

unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan 

hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur 

melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur 

melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur 

subjektif. 

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai 

perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah 

melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar 

dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan 

yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki 

masyarakat, suatu celaan masyarakat.  

Unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka 

menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak 

mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan 

orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai 

dicela masyarakat. 

 

4.  PEMERASAN 

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua 

macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana 

pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang 

sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya 

yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu 

"pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. 

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak 

pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang 

diatur dalam Pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam 
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Pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua 

nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 

KUHP. 

 

Tindak Pidana Pemerasan 

Dalam Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang 

lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena 

pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 

2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. 

 
Unsur-Unsur Dalam Ketentuan Ayat (1) Pasal 368 KUHP: 

1. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur-unsur: 

a. Memaksa  

b. Orang lain. 

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain). 

e. Supaya memberi hutang. 

f. Untuk menghapus piutang. 

 
2. Unsur Subyektif, Yang Meliputi Unsur-Unsur: 

a. Dengan maksud 

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

 

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Unsur "memaksa" 

Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, 

sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya 

sendiri. 

 
2. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang"  

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada 

penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila 

barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang 
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yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh 

orang yang memeras atau belum.  

Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah 

menyerahkan barang/benda  yang  dimaksudkan pemeras sebagai akibat pemerasan 

terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh 

orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi 

dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas. 

 
3. Unsur "supaya memberi hutang"  

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu 

kiranya mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang disini mempunyai 

pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu 

perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus 

membayar sejumlah uang tertentu.  

Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti 

dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi 

untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang 

diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain  

yang dikehendaki. 

 

4. Unsur "untuk menghapus hutang"  

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau 

meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau 

orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. 

 
5. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"  

Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah 

menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. 

Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila 

dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain. 

Unsur-Unsur Dalam Ketentuan Ayat (2) Pasal 368 KUHP: 

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat 

ancaman pidananya apabila: 

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan 
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umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini 

berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman 

pidana selama dua belas tahun penjara. 

 
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-

sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP 

dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. 

 
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan 

dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci 

palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 

368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas 

tahun.  

 
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana 

diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya 

sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara. 

 
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan 

pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih 

berat, yaitu lima belas tahun penjara. 

 
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal 

yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) 

KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana 

pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana 

mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh 

tahun penjara.  

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana pemerasan 

dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat. 

 

Tindak Pidana Pengancaman 

Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa 

Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam 

bahasa Perancis dikenal dengan istilah chantage. 
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Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 

dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. 

Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak 

pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" 

menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 

369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara "pencemaran 

baik lisan maupun tertulis" 

 

Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi 

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan 

atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya 

memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau 

supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan 

 

5. PENADAH 

 Tindak Pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP.  

 Pasal 480 KUHPidana tentang pertolongan (jahat) atau yang dalam praktik pidana 

dikenal dengan pasal penadah (heling) menyatakan dengan jelas hal-hal sebagai berikut: 

“dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ….dihukum ; (1) karena sebagai 
sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, 
menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, 
menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu 
barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 
(2) barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang 
diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena 
kejahatan.” 

  
Ketentuan pasal 480 KUHPidana tersebut mengatur 2 (dua) perbuatan yakni 

perbuatan bersekongkol dan perbuatan mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh 

karena kejahatan. Jika si pembeli memang mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari 

kejahatan maka ia pasti dijerat oleh penyidik dengan pasal 480 ayat (1) KUHPidana yakni 

sebagai sekongkol atau yang biasa disebut dengan “penadah”. Jika si pembeli tidak tahu 

asal perolehan barang tetapi si pembeli dari awal sudah curiga namun tetap membeli barang 

tersebut maka si pembeli dapat dijerat dengan Pasal 480 ayat (2) KUHPidana. 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                Abdul Rahman Hamid  

Penyimpangan sebagai Tindak Pidana 
 

 

148                                                          Universitas Negeri Jakarta 
 

 

C. Kejahatan Terhadap Tubuh Manusia 

1. PENGERTIAN   

Kejahatan terhadap tubuh manusia diatur didalam KUHP disebut dengan 

“penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Ilmu 

pengetahuan (doktrine) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.  

Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga 

ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, 

misalnya kata mengambil dalam pencurian, maka dapat dikatakan bahwa kini pun tampak 

pada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang 

harus disebabkan.  

Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP 

dirumuskan antara lain: 

a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan 

badan kepada orang lain, atau 

b. Setiap perbuatan yang dilakukan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan 

kesehatan orang lain. 

 
Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk), tidak 

seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan 

terhadap tubuh ada 2 macam, yaitu: 

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang 

dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), dimuat 

dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358. 

b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 BAB XXI yang 

dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.  

  

Kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni 

adanya keserupaan perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan 

fisik. Perbedaan diantaranya adalah akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan atas nyawa 

adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan.  

Adapun kejahatan yang wujud akibat perbuatannya berupa luka pada hati (sakit hati, 

sedih dan merana) tidak termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh meski hati termasuk 

bagian dari tubuh, karena wujud perbuatan dari kejahatan terhadap tubuh menggandung 

sifat kekerasan pada fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh. Adapun 
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luka disini diartikan dengan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa 

semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, 

bengkak pada pipi dan lain sebgainya. Maka kejahatan yang wujud akibat perbuatannya 

berupa luka pada hati tidak termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh melainkan masuk 

dalam hal kejahatan terhadap kehormatan (Pasal 310 - 321). 

 

2. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Sengaja 

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat di 

bedakan menjadi 6 macam yakni: 

a) Penganiayaan Biasa (Gewone Mishandeling) pasal 351   

Disebut dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap 

ketentuan pasal 351. Suatu rumusan kejahatan yang hanya dikualifikasikan sebagai 

penganiayaan (mushandeling) saja serta menyebutkan ancaman pidananya tanpa 

menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan 

hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan 

sebagainya. Maka dari itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya dan tidak diketahui 

dengan jelas tentang pengertiannya.  

Pada mulanya rancangan dari pasal tersebut diajukan oleh menteri kehakiman 

Belanda ke parlemen, namun pihak parlemen berkeberatan atas rancangan tersebut 

karena kabur dan tidak terangnya pengertian (rasa sakit/tubuh) rancangan itu 

sehingga hanya dirumuskan sebagai penganiayaan (mishandeling) saja. 

Menurut bunyi pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi: 

a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian 

(ayat 1) 

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2) 

c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3) 

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)  

 

b) Kejahatan Yang Diberi Kualifikasi Sebagai Penganiayaan Ringan (licbte   
mishandeling) pasal 352 

 
Didalam KUHP ditetapkan bahwa penganiayaan yang dimuat dalam  pasal 352, 

sebagai berikut: penganiayaan yang tidak termasuk pada  pasal 353 dan 356, maka 

penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan 

pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-. 
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Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap 

orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahanya.  

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan ringan adalah penganiayaan 

yang: 

a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353); 

b. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki 

kualitas tertentu pada pasal (356).  

 
Sehingga dapat dikatakan bahwa penganiayaan ringan berbeda dari penganiayaan 

berencana dan penganiayaan terhadap orang tertentu yang telah diatur dalam pasal 

356 begitu juga penganiayaan berat dikarenakan penganiayaan ringan tidak mungkin 

terjadi pada penganiayaan berat bila dilihat dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh 

kedua penganiayaan tersebut.  

Penganiayaan ringan dapat terjadi pada penganiayaan biasa yang tercantum 

pada pasal 352 ayat 1 dilihat dari bentuk pasal tersebut yang terbagi menjadi: 

1) Penganiayaan Yang Bisa Menimbulkan Luka. 

Dengan maksud luka yang ditimbulkan pada bentuk ini adalah luka yang harus 

berupa luka ringan (bukan luka berat) yang menimbulkan penyakit atau 

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka masuk 

dalam pengertian penganiayaan ringan (352) 

2)  Penganiayaan Yang Tidak Mengakibatkan Luka.  

Dengan maksud Penganiayaan yang hanya menimbulkan rasa sakit saja, 

misalnya menendang pantat seseorang. Karena syarat untuk tidak 

menimbulkan adalah tidak mendatangkan penyakit fisik dan mengakibatkan 

terganggunya fungsi dalam organ tubuh manusia. Mendatangkan penyakit 

(sakit) diartikan sebagai timbulnya gangguan pada fungsi dalam organ tubuh 

manusia.  

 

c)  Penganiayaan Berencana  

Disebut penganiayaan berencana dikarenakan adanya unsur perencanaan 

terlebih dahulu (meer vorbedatche rade) sebelum perbuatan dilakukan, sehingga 

masuk dalam kategori kesalahan. Penganiayaan tersebut masuk dalam koridor 

kesalahan karena adanya unsur kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan untuk 

mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) yang tentunya tiada yang menyangkal bahwa 

pelaku pantas dipidana dengan kesengajaan semacam ini, dengan kata lain dapat 
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dikatakan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi 

pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevolg).  

Karena sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwanya “sengaja” 

itu sebagai perbuatan yang berwarna, artinya pembuat undang-undang tidak perlu 

mengetahui bahwa perbuatan pelanggar itu dilarang oleh undang-undang atau tidak. 

Jonkers mengatakan bahwasanya “sudah memadai jika pembuat undang-undang 

dengan sengaja melakukan perbuatan pengabaian (NALATEN) mengenai apa yang 

oleh undang-undang ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana”. 

Tidak perlu dibuktikan bahwa pelanggar mengetahui perbuatannya dipidana atau 

pengabaiannya, juga tidak perlu diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang atau 

tidak bermoral dengan dasar memperhatikan aturan dasar hukum “Tidak ada pidana 

tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld/kheine ohne schuld). 

Penganiayaan berencana telah dirumuskan dalam pasal 353 antara lain: 

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan penjara paling 

lama 4 tahun; 

2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; 

3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan 

penjara paling lama 9 tahun. 

 

Penganiayaan berencana dibagi menjadi 3 macam yakni: 

1. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau 

kematian; 

2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; 

3. Penganiayaan yang berakibat kematian. 

 

Mengenai hal teersebut Mahkamah Agung mengutarakan pendapat berdasarkan 

putusan No.717K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 yaitu: 

“Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul 

dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara 

perbuatan itu dilakukan serta alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan 

perbuatan itu”  
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d) Penganiayaan Berat  

Sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 354: 

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun; 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun. 

 

Adapun unsur-unsur penganiayaan berat:  

1.    Obyektif : 

- Obyeknya: Tubuh orang lain; 

- Akibat: Luka. 

- Perbuatan: Melukai berat; 

2. Subyektif 

   -  Kesalahannya: Kesengajaan (opzettelijk) 

      Istilah luka berat terdapat dalam KUHP Pasal 90 Yaitu: 

 Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan 

sempurna atau yang menimbulkan bahaya-maut (levens gevar); 

 Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 

pencaharian; 

 Kehilangan kemampuan memakai salah satu alat panca indera; 

   Kelumpuhan; 

   Gangguan daya berfikir; 

   Pengguguran kehamilan atau kematian anak. 

 
e) Penganiayaan Berat Berencana 

Penganiayan berat berencana dimuat dalam pasal 355 rumusannya adalah sebagai 

berikut: 

  1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana 

penjara paling lama 12 tahun; 

2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana paling lama 15 

tahun. 

3. Penganiayaan ini merupakan gabungan dari penaganiayaan berat (354 ayat 1) 

dengan penganiayaan berencana (353 ayat 1) dengan kata lain penganiayaan 

berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini 

harus terjadi secara serentak atau bersama.  
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Penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam dalam pasal 356 merupakan 

penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu 

yang memberatkan. Sifat yang memberatkan pada penganiayaan biasa (351), 

Penganiayaan berat (354), Penganiayaan berencana (353), dan Penganiayaan Berat 

Berencana (355) terletak pada 2 hal yaitu: 

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai: 

 Ibunya; 

 Bapaknya yang sah;  

 Istrinya; 

 Anaknya. 

2. Pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 

3. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk 

dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. 

 
Bilamana penganiayaan dilakukan terhadap Presiden atau Wakilnya termasuk dalam 

kejahatan yang dilakukan terhadap keamanan negara yang termaktub dalam pasal 104 

yaitu: 

“Makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud 

merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, 

diancam dengan pidana mati atau penjaara seumur hidup atau pidana selama waktu 

tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 

 

f)  Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian  

Kejahatan yang dimaksud ini adalah kejahatan yang dimuat dalam pasal 358 

yang memiliki memiliki unsur: 

1. Unsur-unsur Obyektif 

a. Perbuatan : turut serta; 

b. Dalam penyerangan dan dalam perkelahian; 

c. Terlibatnya beberapa orang; 

d. Menimbulkan akibat: ada yang luka berat dan ada yang mati 

 

2.  Unsur Subyektif: dengan sengaja 

a. Orang yang dipersalahkan menurut pasal 358 adalah bagi mereka yang 

dengan sengaja turut serta dalam penyerangan dan perkelahian itu, dan 

bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan 
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atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya 

orang mati. 

b. Persamaan penyerangan dan perkelahian yakni dimana terlibat beberapa 

orang. 

c. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang 

melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang 

diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya 

penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang 

adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri 

dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai 

penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah 

pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak. 

 

Perbuatan turut serta (deelenemen) dalam pasal 358 berbeda dengan turut 

serta atau pelaku turut serta (medeplegen) dalam pasal 55 (1) sub 1 KUHP, adapun 

perbedaanya adalah: 

 

Pasal 55     Pasal 358 

Turut Serta Bagi segala tindak 

pidana 

Hanya dalam penyerangan dan 

perkelahian  

Sikap Batin Sama dengan petindak 

pidana 

Tidak perlu sama dengan sikap 

penyerang atau yang berkelahi 

Tanggung Jawab Sama dengan 

petindak pidana 

Tidak perlu sama dengan 

petindak pidana 
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3. Tanggung Jawab Pidana Kejahatan Terhadap Tubuh Yang Dilakukan Dengan 

Sengaja 

 Dalam tabel berikut dijabarkan tentang berbagai macam bentuk penganiayaan berikut 

pasal, akibat dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, dalam tabel berikut; 

  

No Penganiayaan Pasal Akibat Sanksi 
 

1. Penganiayaan Biasa 351 Tidak Luka Berat 
Dan Mati 

 2 Tahun 8 Bulan 

Luka Berat  5 Tahun 

Mati  7 Tahun 

2. Penganiayaan 
Ringan 

352 Tidak Menjadi 
Sakit 

 3 Bulan 

3. Penganiayaaan 
Berencana 

353 Tidak Luka Berat 
Atau Mati 

 4 Tahun 

Luka Berat   7 Tahun 

Mati    9 Tahun 

4. Penganiayaan Berat 354 Luka Berat   8 Tahun 

Mati 10 Tahun 

5. Penganiayaan Berat 
dan Berencana 

355 Luka Berat 12 Tahun 

Mati 15 Tahun 

6. Turutserta   358 Luka Berat   2 Tahun 8 Bulan 

 
 

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tidak dapat 

dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena 

permasalahan adalah pada unsur “dolus” atau “bentuk sengaja”. 

 

4. Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh Dengan Tidak Sengaja 

Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, 

dimuat dalam Pasal 360. Adapun unsur-unsur di dalamnya adalah: 

a. Unsur Obyektif terdiri dari: 

-  Perbuatan menyebabkan orang lain mendapat luka; 

-  Luka yang menimbulkan penyakit 

-  Menimbulkan akibat orang luka-luka berat; 

-  Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu. 

 
b. Unsur Subyektif: Kelalaian 

Unsur kesalahan dari kejahatan ini adalah unsur culpa atau kelalaian. Kealpaan 

dapat dipandang dari dua sudut yang dapat disebut sebagai syarat adanya kelalaian 

yakni subyektif dan obyektif. Mengenai sudut subyektif Kelalaian sama dengan 

kesengajaan, dilihat dari sikap batin pelaku yang terletak dalam 2 hal, yakni: 



Buku Ajar Sosiologi Perilaku Menyimpang                                                                                                Abdul Rahman Hamid  

Penyimpangan sebagai Tindak Pidana 
 

 

156                                                          Universitas Negeri Jakarta 
 

 

 Terletak pada ketiadaan pikir sama sekali bahwa dari perbuatan yang ia 

lakukan dapat menimbulkan akibat terlarang. 

 Terletak pada sikap batin yang sudah memikirkan pada akibat. 

 

Bila dilihat dari sudut pandang obyektif maka perbuatan tersebut ditetapkan berdasarkan 

ukuran apakah perbuatan tersebut baik atau buruk dan wajar atau tidak. Dalam praktik 

hukum syarat subyektif inilah yang seringkali digunakan dalam menentukan ada dan 

tidaknya kealpaan. Bilamana syarat obyektif telah terpenuhi maka syarat subyektifpun 

akan ikut terpenuhi.  

 
5. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kejahatan Yang Menyebabkan Mati Atau Lukanya 

Orang Karena Tidak Sengaja 

Hal ini diatur oleh tiga Pasal KUHP yaitu:  

a. Pasal 359 KUHP jika mengakibatkan matinya orang; 

b. Pasal 360 KUHP yang terdiri dari dua ayat yakni: 

 Ayat 1 jika mengakibatkan luka parah; 

 Ayat dua jika mengakibatkan luka. 

c. Sedangkan Pasal 361 mengatur akan pemberat hukuman sepertiganya bila 

dilakukan dalam jabatan atau pekerjaan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 

berikut ini; 

No. Akibat Sanksi Pasal 

1. Mengakibatkan mati 5 tahun atau 1 tahun penjara 359 

2. Luka Berat 5 tahun atau 1 tahun penjara 360 ayat 

1 

3. Timbul penyakit atau 

halangan 

menjalankan 

pekerjaan jabatan 

9 bulan atau denda 

Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) 

360 ayat 

2 

4. Dilakukan dalam 

menjalankan jabatan 

atau pencaharian 

Dilakukan dalam 

menjalankan jabatan atau 

pencaharian Pidana 

ditambah dengan sepertiga 

dan dicabut haknya untuk 

menjalankan pencaharian 

361 
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D. Latihan 

Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda tentang materi Penyimpangan sebagai 

tindak pidana dalam buku ajar ini, maka kerjakanlah latihan berikut! 

1. Jelaskanlah perbedaan pengertian antara perbuatan penyimpangan, pelanggaran 

dan kejahatan didalam sosiologi perilaku menyimpang! 

2. Jelaskanlah perbedaan yang menjadi sasaran dalam perbuatan kejahatan terhadap 

nyawa, badan, dan harta yang dimiliki manusia! 

3. Uraikanlah unsur-unsur didalam kejahatan terhadap nyawa manusia! 

 

Petunjuk Jawaban: 

1. Buka kembali materi dalam buku ajar ini mengenai pengertian Penyimpangan 

sebagai tindak pidana kemudian cocokkan antara jawaban Anda dengan materi 

penyimpangan sebagai tindak pidana. 

2. Baca kembali materi pada sub bab awal yang akan menjelaskan berbagai macam 

sasaran dari perbuatan-perbuatan penyimpangan yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana. 

3. Bukalah kembali materi penyimpangan sebagai tindak pidana bagian awal yang akan 

menjelaskan mengenai berbagai macam unsur yang terkandung didalam perbuatan 

kejahatan terhadap nyawa manusia. 

 

Tes Formatif 

 Jawablah beberapa pertanyaan berikut sebagai penambah kemampuan Anda dalam 

menguasai materi Penyimpangan Sebagai Tindak Pidana. 

1. Tindakan dan objek perbuatannya diketahui pelaku, hal itu menyatakan bahwa 

pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya 

tersebut. Keadaan ini termasuk unsur kejahatan yang dikategorikan……………… 

a. Tidak Sengaja 

b. Sengaja 

c. Tidak Termasuk Unsur Kejahatan 

d. Termasuk Unsur Kejahatan 

e. Salah Semua 

 
2. Berdasarkan pasal 338 KUHP perbuatan pembunuhan harus dilakukan sesegera 

mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan 

pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan, hal itu terkategori………. 

a. Pembunuhan Berencana 
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b. Pembunuhan Tidak Sengaja 

c. Pembunuhan Biasa 

d. Pembunuhan Anak 

e. Pembunuhan Keluarga 

 
3. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang 

harus dipenuhi yaitu……………….kecuali….. dan………….. 

a. Adanya Wujud Perbuatan 

b. Adanya Suatu Kematian (Orang Lain) 

c. Adanya Orang Ketiga 

d. Adanya Hubungan Sebab Dan Akibat (Causal Verband) 

e. Adanya Ketidaksengajaan 

 
4. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan 

nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 

tahun. Hal ini bunyi pasal ……………KUHP. 

a. Pasal 362 

b. Pasal 339 

c. Pasal 338 

d. Pasal 365 

e. Pasal 340 

 
5. Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 

900,00. Hal ini mengatur tentang tindak kejahatan terhadap harta benda, 

pasal…………..KUHP 

a. Pasal 362 

b. Pasal 339 

c. Pasal 338 

d. Pasal 365 

e. Pasal 340 
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Kunci Jawaban Test Formatif 

1. B 

2. C 

3. C dan E 

4. E 

5. A 

 

E. Kesimpulan  

 Penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dikategorikan melakukan 

penyimpangan atas norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Didalam hukum, 

kejahatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap 

harta dan kejahatan terhadap tubuh manusia. Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut pembunuhan.  

Kejahatan terhadap nyawa biasa disebut tindak pidana pembunuhan adalah berupa 

penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu, 

seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 

dengan meninggalnya orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan adanya 

unsur-unsur kesengajaan dan tidak sengaja.  

Kejahatan terhadap nyawa dengan adanya unsur kesengajaan dilakukan dengan 

sasaran memang untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan kejahatan terhadap 

nyawa dengan adanya unsur tidak sengaja terjadi karena adanya kelalaian. Kedua macam 

unsur ini tetap mendapatkan hukuman yang tinggi karena adanya kehilangan nyawa dari 

korbannya. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 334, 338, 339, 340, 341, 342, 345, 

346 hingga pasal 348 didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 

Kejahatan terhadap harta benda biasa disebut dengan berbagai istilah, diantaranya 

pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, kekerasan, penadahan, yang diatur didalam 

pasal 362 sampai dengan 480 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Perbuatan ini 

sangat merugikan korbannya dan dilakukan dengan unsur kesengajaan karena bertujuan 

untuk mengambil keuntungan bagi pelaku. Perbuatan kejahatan terhadap harta benda 

kadangkala juga menimbulkan korban jiwa, tetapi sasaran utama dari perbuatan kejahatan 

terhadap harta benda adalah pada harta benda korban dan bukan pada nyawa/jiwa 

korbannya. 

Kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP 

sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Ilmu pengetahuan (doktrine) mengartikan 

penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 
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rasa sakit atau luka pada orang lain. Pasal 351 mengatakan bahwa penganiayaan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya tiga ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak menunjuk pada 

perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dalam pencurian. 

Didalam penganiayaan unsur akibatnya berupa syarat yang memperberat pidana 

dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena 

akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat (Pasal 351) dan matinya 

orang lain (Pasal 351 pasal 3). Tentang keadaan luka berat dan matinya orang lain inilah 

yang dapat disebut sebagai keadaan yang secara obyektif memperberat pidana. Artinya 

dalam keadaan biasa, pelaku sengaja menganiaya orang lain maka sanksi pidananya hanya 

maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus 

(Pasal 351 ayat 1 KUHP). Tetapi apabila dalam keadaan yang secara obyektif, maka sanksi 

pidananya menjadi lebih berat yakni yang mengakibatkan luka-luka berat menjadi paling 

lama lima tahun penjara (Pasal 351 ayat 2 KUHP) dan yang mengakibatkan matinya orang 

lain menjadi paling lama tujuh tahun penjara (Pasal 351 ayat 3 KUHP). 
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 Untuk lebih memahami materi yang telah dibicarakan diatas maka sebaiknya para 
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Siahaan, Jokie M.S, 2004. Sosiologi Perilaku Menyimpang, Jakarta: Universitas Terbuka 
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