
SOSIOLOGI KRIMINAL



Pengertian Sosiologi?

Bagi August Comte 

Sosiologi merupakan A General Social Science (Ilmu 

Pengetahuan Kemasyarakatan yang Bersifat Umum/ilmu 

pengetahuan yg mempelajari masyarakat dg segenap 

aspeknya)



Pengertian Kriminalitas/Tindak Kriminal?

 Segala sesuatu yang melanggar hukum / sebuah tindak 

kejahatan.

 Bagi Bonger Kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial 

yaitu kelakuan yang asosial dan amoral yg tidak 

dikehendaki oleh kelompok pergaulan dan secara sadar 

ditentang oleh pemerintah. 



Sosiologi Kriminal adalah 

 Bagi Sutherland (1960) : Bertugas mencari penjelasan tentang 

kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui 

analisis ilmiah.

 Menurut Bonger (1934) : ilmu pengetahuan tentang kejahatan 

sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa 

jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan 



SOSIOLOGI KRIMINAL ?

Disiplin Ilmu cabang Sosiologi yang mempelajari 

keterkaitan antara aspek-aspek sosial yg 

menyangkut jaringan hubungan antarmanusia dan 

perilaku melanggar budaya, nilai dan norma sosial 

yg merugikan pihak lain atau melahirkan 

penderitaan pada pihak lain. 

Atas perbuatannya pelaku dapat dikenai sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.



Teori dan Tipe Kejahatan (Penyebab 

Kejahatan)

Teori Biologis : faktor-

faktor fisiologi dan 

struktur jasmaniah 

seseorang dibawa 

sejak lahir. 

Teori Psikogenesis : faktor-

faktor inteligensi, ciri kepribadian, 

motivasi, sikap-sikap yg salah, 

fantasi, rasionalisasi, internalisasi 

diri yg keliru, konflik batin, emosi 

yg kontroversial, psikopatologis 

artinya perilaku jahat merupakan 

reaksi trhdp maslah psikis 

misalnya broken home, salah 

asuhan. 



 Teori Sosiogenesis : murni 

sosiologis/sosial psikologis yaitu 

pengaruh struktur sosial yg 

deviatif, tekanan kelompok, 

peranan sosial, status 

sosial/internalisasi simbolis yg 

keliru. Dibentuk lingkungan yg 

buruk dan jahat

 Teori Subkultural delikuensi : 

sifat-sifat struktur sosial dg pola 

budaya yg khas dari lingkungan 

dan masyarakat yg dialami oleh 

penjahat.  Karena : populasi 

padat, status sosial ekonomi 

rendah, kondisi fisik 

perkampungan sangat buruk, 

byk disorganisasi familiar & sosial 

bertingkat tinggi



TIPE KEJAHATAN

1. Kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup

2. Kejahatan karena kejiwaan yang terganggu.

3. Kejahatan karena keserakahan hawa nafsu

4. Kejahatan karena beban ekonomi menghimpit kehidupan

5. Kejahatan karena suatu mata pencaharian

6. Kejahatan karena hutang piutang

7. Kejahatan karena ideologi atau doktrin

8. Kejahatan karena sistem yang rapuh

9. Kejahatan karena budaya masyarakat yang permisif terhadap tindakan 
kejahatan dengan hilangnya keteladanaan para penegak hukum.

10.Kejahatan karena pengangguran

11.Kejahatan karena kebodohan hukum



12. Kejahatan karena dendam

13. Kejahatan karena krisis sosial

14. Kejahatan dalam peperangan

15. Kejahatan karena agama dan keyakinan tertentu

16. Kejahatan karena penyakit sosial

17. Kejahatan karena psikopathologis

18. Kejahatan karena cacad / kemunduran kekuatan jiwa

19. Kejahatan karena faktor sosial. 



TIPE KEJAHATAN

1. Crimes without victims (dianggap perbuatan tercela)

2. Organized Crime (kejahatan terorganisir, komplotan)

3. White Collar Crime (dilakukan orang berstatus tinggi)

4. Corporate Crime (kejahatan yg dilakukan atas nama 
organisasi formal utk menaikkan keuntungan)

5. Blue collar Crime (dilakukan rakyat miskin karena 
ekonomi)



Kejahatan dalam KUUHP

1. Violent Offenses

Kejahatan disertai kekerasan pada orang lain 

(pembunuhan, pemerkosaan)

2. Property Offenses

Kejahatan menyangkut hak  milik orang lain 

(perampasan, pencurian)


