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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap tingkah laku 

warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang 

bersumber dari hukum. 

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, 

dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini 

bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara 

anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan 

tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat 

menggerakkan peristiwa hukum. 

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif 

kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif 

kejahatan dan tindakan kriminal yang dilakukan salah satunya ialah tindakan 

kriminal begal. 

Terkhusus di Kota Pekanbaru, aksi begal motor di kota Pekanbaru 

semakin meresahkan masyarakat, terutama pada tahun 2017, enam kasus 

begal yang terjadi di Riau tidak hanya pembegalan yang dilakukan kepada 
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korban melainkan terjadi juga memakan korban jiwa.
1
 Mereka beraksi tak 

kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Hal ini 

tentunya harus mendapat perhatian yang serius, karena jika kita melihat yang 

terjadi di kota Medan dan beberapa daera di pulau sumatera dan jawa,dari 

waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahtan yang dilakukan 

oleh begal yang pada semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal 

tersebut terjadi di wilayah kota Pekanbaru harus segera ditemukan solusi 

efektif guna pemberantasannya.  

Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya 

meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru ini terjadi dua 

kawanan pembegal motor bukan saja melirik kendraan para korbannya, 

melainkan harta benda seperti emas, uang tunai dan handpone korban. Mereka 

kerap beraksi di sejumlah lokasi seperti di Jalan Arengka, Jalan Kubang, Jalan 

Garuda Sakti Stadion, Rumbai dan Jalan Riau Ujung, Pekanbaru. Para begal 

menggunakan pisau untuk menyerang korban dan mengancam para 

pengendara sepeda motor yang sedang berkendraan di jalan lokasi strategis di 

Pekanbaru tersebut.  

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan 

diartikan sebagai suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat 

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda 

                                                             
1
https://www.google.co.id/amp/pekanbaru.tribunnews.com (diakses tanggal 18 Desember 2017, 

jam 12:54 WIB) 

https://www.google.co.id/amp/pekanbaru.tribunnews.com%20tanggal%2018%20Desember%202017
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satu dengan yang lain.
2
 Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik 

secara fisik maupun materi, kriminologi juga mempelajari tingkah laku 

menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  

Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang 

dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang 

hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau 

undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku 

menyimpang tidakditemukan adanya korban fisik maupun materi.
3
 

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan 

kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang 

meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada 

khususnya. Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, 

tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat 

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
4
 Penanggulangan kejahatan 

tersebut dapat dilakukan secara preventatif (pencegahan) dan represif 

(penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika 

kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana 

tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. 

                                                             
2Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2001), h.1. 

3Muhammad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 

h. 9. 

4Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 6 
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Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana 

yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif 

untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir 

tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya 

stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. 

Kemudian tindak pidana kejahatan begal ini telah diatur didalam 

KUHP Bab XXII 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 

untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap 

tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 

atau untuk menguasai barang yang dicuri .” Ayat 2 “diancam dengan pidana 

penjara paling lama 12 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.”
5
 Dengan bertujuan agar tindak pidana pencurian ini 

dapat diberantas dan diminimalisir setiap masa kemasa. Namun dalam 

kenyataannya walaupun sudah diatur didalam KUHP pasal 365 tersebut 

kejahatan begal ini masih saja tetap terjadi dan mengalami kenaikan yg 

signifikan ditinjau dari jumlah kasus yang terjadi yaitu pada tahun 2015 

                                                             
5
 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 

129. 
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berjumlah 7 kasus laporan, tahun 2016 berjumlah 15 kasus laporan dan pada 

tahun 2017 berjumlah 18 kasus laporan di Sektor Kepolisian Tampan kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Kriminologis 

Tentang Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa (Begal) 

yang Menggunakan Senjata Tajam(Studi pada Kepolisian Sektor 

Tampan Kota Pekanbaru)” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

di persoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini 

pada kejahatan Perampasan sepeda motor secara paksa (begal) yang 

menggunakan senjata tajam di wilayah kecamatan tampan kota Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam di Kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi 

terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota 

Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk 

menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di 

kota Pekanbaru. 

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor 

penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam 

di kota Pekanbaru. 

b. Untuk menambah bahan dan informasi data sekunder bagi kalangan 

akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap 

permasalahan sama. 

c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat 

memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, 

dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu 
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penelitian. Untuk memecahkan pelaksanaan tersebut, maka penulis menyusun 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah sosiologis, artinya cara atau 

prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun kelapangan untuk 

memperoleh data yang dilakukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan 

dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan kenyetaan di 

dalam masyarakat. Penelitian ini yang dilakukan di Sektor Kepolisian 

Tampan Kota Pekanbaru. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni 

menggambarkan secara tetapmasalah yang diteliti sesuai dengan data yang 

di peroleh kemudian dianalisa.
6
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polsek Tampan Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena aparat 

kepolisian tersebutlah yang berhak menangani atas permasalahan 

penertiban kejahatan kriminal yang terjadi didaerah tersebut. Hal tersebut 

diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan begal 

dalam beberapa tahun terakhir.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri 

yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau 

                                                             
6
Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Skripsi, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h.6. 
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mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri 

yang sama.
7
 Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

1) Kasat Reskim Polsek Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

2) Anggota Satuan Reskrim Polsek Tampan 

3) Pelaku Begal 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 

Dalam suatu penelitan, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap 

populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel.
8
 Untuk penelitian ini 

adalah purposive sumpling. Penggunaan tekhnik sampel mempunyai suatu 

tujuan atau dilakukan dengan sengaja. Sampel yang akan diambil dalam 

tekhnik ini yaitu :  

a) 1 (satu) orang Kasat Reskim 

b) 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reskrim Polsek Tampan 

c) 2 (satu) orang Pelaku Begal 

Tabel 1.1 

Data Pengambilan Sampel 

NO Jenis populasi Populasi Sampel 

 

1 

 

2 

 

Polsek Tampan 

 

Pelaku Begal 

 

 

37 

 

4 

 

4 

 

2 

Jumlah 54 6 

Sumber Data : Data Olahan 

 

                                                             
7Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 

h.121. 

8
Ibid., h. 122.  



 9 

4. Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau 

fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, 

atau kepastian sesuatu.
9
 

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Sumber data primer 

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari 

sumber data dilapangan (kantor kepolisian). 

b. Sumber data sekunder 

Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum 

primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang 

relevan dengan objek penelitian. 

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bahan hukum primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang 

digunakan adalah : 

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

 

                                                             
9Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang : Aneka Ilmu, 1997), h. 281. 
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2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung 

bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, 

jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan 

yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengandung 

bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa 

indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, website dan Ebook. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan 

data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.
10

 

Guna mempermudah dalam pengumpulan data dalam penelitian 

ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan: 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder. Penelitian 

kepustakaan di maksudkan untuk membandingkan antara teori dan 

kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan 

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, 

surat kabar, artikel dari internet, serta referensi yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

                                                             
10Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 26. 
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b. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. 

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara : 

 Wawancara, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpul data dengan sumber data. 

6. Metode Analisa Data  

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta 

menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui 

wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini 

penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Merupakan bab yang mengkaji gambaran umum profil 

kecamatan tampan, keadaan geografis dan keadaan penduduk, 

kepolisian sektor tampan Pekanbaru 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Merupakan bab yang mengkaji tentang tinjauan teoritis 

mengenai kriminologis kejahatan begal. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab yang mengkaji tentang tinjauan yuridis 

terhadap kejahatan perampasan sepeda motor secara paksa 

(begal) menggunakan senjata tajam. 

BAB V : PENUTUP 

  Merupakan bab penutup yang berisi kesimpula dan saran. 

 


