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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian  

1. Pengertian kriminologi 

Secara etimologis kata kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu 

crimen (kejahatan)dan logos (ilmu pengetahuan). Menurut pengertian ini, 

kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan 

menurut Edwin H.Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah 

suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. 

Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup 

proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, 

kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni: 

1) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi 

berkembangnya hukum pidana 

2) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai 

sebab-sebab kejahatan. 

3) Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.
14

 

 W.A. Bonger 

 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 

gejala kejahatan seluas-luasnya.
15

 

                                                             
14 Ismail Rumadan, Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, (Yogyakarta : Graha 

Guru, 2007), h. 13-14. 

15
B.Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1981), h. 2. 
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 Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey 

Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai 

kejahatan sebagai gejala sosial. 

 Paul Moedigdo Moeliono, SH 

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh 

berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. 

 Prof. Noach, salah seorang pendiri dari lembaga Krriminologi 

Universitas Indonesia dan peletak dasar pengajaran kriminologi di 

Indonesia membagi kriminologi dalam arti luas (criminologie in 

ruime zin) dalam 2 bagian : 

1) Criminologie in enge zin (kriminologi dalam arti sempit) 

Kriminologi dalam arti sempit adalah kriminologi 

seperti yang telah diuraikan di atas yakni : ilmu pengetahuan 

yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-

bentuknya, sebabnya dan akibat-akibatnya, yakni dengan 

istilah: 1. Phaaenomenologi; 2. Aetiologi; 3.Penologi.
16

 

2) Criminalistiek (kriminalistik) 

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat 

untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara 

kejahatan secara teknik dengan mempergunakan ilu alam, 

kimia dan sebagainya. 

                                                             
16

M. Ridwan, Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, (Medan : Universitas Sumatera Utara 

Press,1994,h. 2. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Berbicara mengenai ruang lingkup kriminologi, tentunya setiap 

ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda-beda satu sama lain 

mengenai ruang lingkup dari kriminologi. Di bawah ini akan dipaparkan 

mengenai ruang lingkup kriminologi dari beberapa ahli. 

Menurut W.A.Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan 

antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. 

a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi : 

1. Antropologi Kriminal 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat 

dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga 

meliputi : apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 

kejahata? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya 

masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan 

pelaku-pelaku kejahatan? 

2. Sosiologi Kriminal 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 

sebagai suatu gejala masyarakat untukmengetahui dimana letak 

sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.pertanyaan-pertanyaan 

yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah 

masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan 

ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. 
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Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah 

kejahatan? 

3. Psikologi Kriminal 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 

dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari 

jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya 

yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap 

masyarakat yang melahirkan kejahatan. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari danmeneliti kejahatan 

dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-

pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara 

lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan 

kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat 

syaraf tersebut? 

5. Penologi 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan 

dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-

pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : 

apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi 

warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? 

Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? 

Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya 
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keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang 

dilakukan? 

b. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi : 

1. Higiene Kriminal 

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. 

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menerapkan undang-undang, sistem jaminan hisup dan 

kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 

terjadinya kejahatan. 

2. Politik Kriminal 

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan 

telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. 

Aabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan 

adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. 

Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

3. Kriminalistik 

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 

pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan 

scientific criminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium 

kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes 

kebohongan, balistik, atau penentu keracunn kedokteran 

kehakiman, forencic texiology dan scientific kriminalistik lainnya 

sesuai dengan perkembangan teknologi. 



 40 

Selaain W.A Bonger di atas, Sutherland juga memberikan 

pendapatnya mengenai ruang lingkup kriminologi. Menurut 

Sutherland, kriminologi meliputi : 

a. Sosiologi Hukum 

Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan 

yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada 

intinya yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak 

itu adalah hukum. Oleh karena di dalam mencari sebab 

musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang 

menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana; 

b. Etimologi Kriminal 

Cabang ilmu dari kriminologi, yaitusuatu ilmu yang 

mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan; 

c. Penology 

Ilmu yang mempelajari tentang hukuman. Sutherland 

menambahkan dan memasukkan hak-hak yang berhubungan 

dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun 

preventif. 

Lain halnya dengan pendapat Noach mengenai kajian 

kriminologi. Noach membagi kriminologi menjadi 2 (dua) 

pengertian yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi 

dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti sempit merupakan suatu 

ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab 
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dan akibat kriminalitas. Jadi sesuai dengan pengertian diatas bahwa 

kriminologi menurut Noach dibagi menjadi 3 (tiga) dapat 

diperjelaskan dengan adanya unsur-unsur yakni sebagai berikut : 

1. Bentuk-benuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang 

mudah diketahui ialah yang berdasarkan pada norma-norma 

dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti hukum pidana dan 

etika; 

2. Sebab-sebab kriminalitas (etiologi) yang berhubungan dengan 

lain-lain gejala dalamkehidupan individu, masyarakat dan 

alam; 

3. Akibat-akibat kriminalitas sampai berapa jauh dapat dianggap 

masih meliputi oleh kriminologi. 

Selanjutnya Noach membagi kriminalistik menjadi: 

pengetahuan tentang lacak-lacak yakni bekas tanda-tanda yang 

ditinggalkan penjahat, termasuk bekaspersiapan dan pelaksanaan 

serta perbuatan sesudahnya untuk menutupi perbuatan 

sesungguhnya. Dengan demikian meliputi penyidikan tentang : 

1. Identitas si penjahat (dactilosophy: pemeriksaan tulisan dan 

perbandingannya, dan ciri-ciri lain); 

2. Alat-alat (umpamanya senjata api) 

3. Pemeriksaan tentang uang kertas / uang logam palsu, hal-hal 

mana yang membutuhkan pertolongan ahli-ahli kimia. 
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Sajana lain, selain yang disebutkan di atas juga 

memberikan pendapatnya mengenai ruang lingkup kriminologi, 

yang meliputi : 

a. Etimologi Kriminal atau kriminologi dalam arti sempit 

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab musabab 

timbulnya suatu kejahatn. 

b. Politik kriminal 

Sudarto memberi tiga pengertian pada istilah politik kriminal, 

yaitu : 

1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang 

menjadidasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 

berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, keseluruhan fungsi dalam aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan 

dan polisi; 

3. Dalam arti paling luas diambil dari pendapat Jorgen Jepsen, 

ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui 

perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 

masyarakat. 

Menurut Sudarto politik kriminal ini adalah suatu usaha 

yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 

Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal pada hakikatnya 
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juga merupakan bagian integral dari politik sosial (kebijakan atau 

upaya untuk mencapai kejahatan sosial), dan dikatakan bahwa 

upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan 

pendekatan kebijakan dalam arti : 

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dengan 

politik sosial; 

b. Ada keteraduan antara (integralitas) antara upaya 

penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. 

2. Pengertian Kejahatan 

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang 

untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan 

jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. 

Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki 

pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada manusia 

yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan 

oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu 

kejahatan pulak.  

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku 

pelanggar hukum pidana dan telah di putuskan oleh pengadilan 

atas pelanggarannya dan dalam hukuman pidana di kenal dengan 

istilah hukum pidana.
17

 

 

                                                             
17 H.R. Abdussalam, Kriminologi, (Jakarta :Restu Agung, 2002),h. 17. 
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 Bentuk-bentuk dari kejahatan 

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk dari perbuatan 

jahat ialah hakekat dari perbuatan jahat itu, misal : membunuh, 

merampok, mencuri, mencopet, menipu. Maka untuk ini perlu 

suatu batasan definisi yang tepat yang dapat membedakan 

perbuatan-perbuatan kejahatan itu satu dengan yang lainnya. 

Bentuk-bentuk dari kejahatan dapat kita kenal dari :
18

 

1. Cara melakukan kejahatan itu: 

Misalnya dengan cara dilihat oleh sikorban, seperti 

menikam dengan alat tajam/menembak. Dan dengan cara 

yang tidak dilihat sikorban seperti meniu, memalsukan. 

Dengan cara memakai alat-alat khusus tertentu seperti 

racun, kunci palsu. 

2. Luasnya perlakuan kejahatan itu : 

Misal : apa yang menjadi objek kejahatan, di tempat 

mana dan di waktu mana kejahatan itu sering terjadi. 

3. Frekuensi perlakuan kejahatan itu : 

Misal, jumlah kejahatan yang bentuk-bentuknya 

sama dalam suatu jangka waktu tertentu. 

 Dalam hal ini perlu diuraikan bentuk-bentuk penjahat, 

walaupun sebenarnya bentuk-bentuk penjahat ini dibahas dalam 

typologi (ilmu bentuk penjahat). 

                                                             
18

M. Ridwan, Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, (Medan : Universitas Sumatera Utara 

Press,1994),h. 2-3. 
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Teori tentang bentuk-bentuk penjahat antara lain 

disampaikan oleh: 

  Lamborso : mengemukakan tipologi dalam bentuk : 

1. Penjahat bawaan lahir (born criminal) 

2. Penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila 

(idiot,imbecal, debiel, lugoterio, epilepsi), penjahat peminum 

alkohol/minuman keras. 

3. Penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan 

adakalanya karena kebiasaan. 

4. Penjahat karena hawa napsu yang sifatnya bernafsu 

melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja. 

5. Penjahat bentukcampuran antarapenjahat kelahiran/bakat 

ditambah dengan kesempatan. Mereka ii melakukan kejahatan 

adalah disebabkan keadaan yang kurang sempurna. 

Seeling : mengemukakan tipologi dalam bentuk : 

1. Penjahat yang lemah jiwa, sering terjadi pada anak-anak muda 

yang dalam pekerjaannya tidak dapat menahan godaan/ kurang 

sempurna pekerjaannya karena godaan. Misalnya : penipu, 

korupsi, penggelapan. 

2. Penjahat yang lekas marah, karena tersinggung/ tergoncang 

mengakibatkan mereka melakukan tindakan agressif baik 

dalam pergaulan maupun nafsu birah. Misal : penghinaan 

lisa/tulisan. 
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3. Pengertian begal 

“Begal” merupakan kata kerja. Sinonim kata begal adalah 

kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses,cara, 

perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara 

terminologi kata begaldapat diartikan sebagai sebuah aksi 

kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang 

dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan 

senjata tajam dan menggunakan kendraan bermotor bisa sampai 

melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar 

biasanya pengendara sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu 

perbuatan merampas. Merampok dengan cara paksa menggunakan 

kendraan bermotor dan senjata tajam. 

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (public 

security) dan bahkan mengancam keamanan insani (human 

security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di 

masyarakat indonesia saja.  

4. Pengertian senjata tajam 

Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, 

membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat 

digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, 

dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat 

digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia 
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dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan 

atau kompleks seperti peluru kendala balistik. 

 Senjata tajam adalah senjata yang ditajamkan untuk 

digunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu. 

 

B. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan 

sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau 

mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab 

kejahatan sudah dimulai sejak ke-18  pada waktu itu, seseorang yang 

melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang 

berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan 

kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa 

aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha 

untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah. 

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 

baikdengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. 

Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyidikan sebab musabab 

kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa 

resiko yang besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu 

melakukan kejahata, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia 

baik individu maupun secara kelompok. 

Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor 

lingkungan apa dan bagaimana yang menjadi sebab yang pasti daripada 
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terjadinya kejahatan, seperti dinyatakan oleh Mardjono Resksodiputro bahwa 

kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas 

menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma hukum 

(berbuat kejahatan).tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam 

taraf mencari, melalui penelitian dan penyusunan teori. 

Dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam 

lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori-teori berbeda dengan teori-

teori lainnya, teori aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab 

kejahatan dalam lingkungan sosial.teori-teri penyebab kejahatn dari aspek 

sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : 

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan) 

2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 

3. Social Cultural (control sosial) 

Teori Anomie dan penyimpangan budaya., memusatkan perhatian pada 

kekuatan-kekuatan sosial (sicial forces) yang menyebabkan orang melakukan 

aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku 

kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa 

seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu 

nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai 

budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-

orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (Legitimate 

means) untuk mencapai tujuan tersebut,seperti gaji tinggi, bidang usaha yang 

maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-
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sarana yang tidak sah (Legitimate means). Lain halnya dengan teori 

penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah 

memiliki seperangkat nilainilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan 

nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang 

bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah 

melanggar norma-norma konvensional. Sedangkan teori kontrol sosial 

merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku 

manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosialmerujuk kepada 

pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-

variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan 

kelompok dominan.  

Mengenal teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah 

satunya adalah Albert J. Reiss, Jr. 

Reis, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control social 

dalam menjalankan kenakalan remaja, antara lain : 

1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak 

2) Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan 

pada masa anak-anak  

3) Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan 

orang tua. 

Menurut Walter Lunden,faktor-faktor yang berperan dan gejala yang 

dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, 

adalah sebagai berikut : 
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a. Gelombong urbanisasi remaja dari desa kekota-kota jumlahnya cukup 

besar dan sukar dicegah. 

b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-

norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, 

terutama di kota-kota besar. 

c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola 

kontrol sosial tradisonalnya, sehingga anggota masyarakat terutama para 

remajanya menghadapi kesukaran dalam ketidaktaatan pada pola untuk 

menentukan perilakunya. 

 

C. Ketentuan Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan 

Bagal pada dasarnya sama dengan perampokan/ pencurian/ 

perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan 

karena begal fokus pada perampasan kendraan bermotor oleh sekelompok 

orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa 

korbannya. 

Dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Tindak 

pidana begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya 

diatur pada pasal 365. 

Pasal 365 KUHP ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap 

tangan, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
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untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun” Ayat (3) “jika perbuatan mengakibatkan 

kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan  pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan 1 

dan 3.  

Unsur – Unsur dalam pasal 365 KUHP yaitu : 

Unsur Objektif : 

Pencurian dengan didahului, disertai, diakui atau kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap seseorang. 

Unsur Subjektif : 

Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian 

itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau 

peserta lainnya dalam kejahatan itu. 

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap yang mempergunakan 

tenaga badan atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud 

dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, 

mengikat, menahan, dsb. 

 

D. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak 

Delik penguasaan tanpa hak senjata pernikahan/ penusuk diatur dalam 

pasal 2 (ayat1 dan 2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta 
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Undang-Undang yang berkaitan didalamnyaa Dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) 

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menegaskan : 

Pasal 2 

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, 

menerima, mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata 

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk 

dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 

atau barang kuno atau barang ajaib. 

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 

1951 pasal 2 (ayat 1 dan 2) terhadap delik penguasaan tanpa hak senjata api, 

munisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau 

senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya : 

Pasal 2 ayat 1 

1) Barang siapa 

2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia  
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3) Membuat, menerima, mencoba memperolehnya,menyerahkan atau 

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. 

4) Dihukum dengan hukuman penjara selama  

5) Lamanya sepuluh tahun 

Pasal 2 ayat 2 

1) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk 

dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata 

2) Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 

atau barang kuno atau barang ajaib.  

Oleh karena itu senjata tajam yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah senjata yang benar-benar dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan cara mempersiapkannya terlebih dahulu dengan cara diasah 

seperti pisau dan badik yang digunakan dalam melakukan kejahatan 

pembegalan dibeberapa sejumlah tempat titik jalan di kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. 

 


