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BAB I 

PENAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan 

pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan 

kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal 

ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan 

berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas 

dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara 

setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat. 

Tidak berbeda dengan kota-kota besar di Indonesia, dengan 

berkembangnya kota Pekanbaru menjadi Kota metropolitan, dengan itu pula 

bertambahnya tindak kriminalitas di Kota Pekanbaru. Hal itu terjadi karena 

semakin besar keinginan masyarakat, sedangkan usaha masyarakat untuk 

mendapatkan keinginan tersebut sangat rendah, sehingga sebagian masyarakat 

memilih hal yang salah dalam mendapatkan apa yang diinginkannya tersebut. 

Kejahatan atau kriminalitas di kota-kota besar sudah menjadi 

permasalahan sosial yang membuat semua warga yang tinggal atau menetap 

menjadi resah, karena tingkat kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya 

yang juga dapat terkena pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. 
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Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh 

besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia 

mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya 

kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran 

sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 

dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan 

norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 

kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak 

melanggar norma hukum. 

Kejahatan yang terjadi itu merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem 

kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh 

Susanne Karstedt dan Kai-D Bussmann dalam sebuah buku, berjudul Social 

Dynamics of Crime and Control (1999), sebagai berikut: 

 Social change affects the total system of social control; as some might 

argue, its impact is more profound here than on deviancy and crime. Social 

change affects the very social relationships and the institutional structure where 

mechanisms of social control are embedded, and that are reproduced by 

successful social control…The structural and cultural   

change puts pressure on the efficiency of the penal justice system and 

institutions of formal social control. “Omni-market societies” and individualism 

seem to destroy the informal mechanisms of social control, or at least restrict the 
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efficiency of vital networks of informal control: families, schools, neighbourhoods 

and communities. 

Karstedt dan Bussmann menjelaskan bahwa perubahan sosial 

mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih 

mendalam daripada penyimpangan dan kejahatan. Perubahan sosial 

mempengaruhi hubungan sosial dan struktur kelembagaan yang menanamkan 

mekanisme kontrol sosial, Perubahan struktural dan kultural menempatkan 

tekanan pada efisiensi sistem lembaga kontrol sosial formal dan sistem peradilan 

pidana. “Masyarakat pasar-jamak” (yang dimaksud dengan istilah “pasar-jamak” 

ini adalah pasar modern atau pusat perbelanjaan) dan individualisme yang muncul 

kemudian tampaknya menghancurkan mekanisme kontrol sosial informal, atau 

setidaknya membatasi efisiensi jaringan vital kontrol informal, seperti keluarga, 

sekolah, lingkungan dan masyarakat. 

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, 

kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan 

dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, 

waktu dan jenis kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang sering 

terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat 

sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan 

mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa 

seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi 

karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.  



4 
 

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di 

masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat 

umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi 

warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal 

ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. 

Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Pekanbaru. Sejak 

beberapa tahun lalu, semakin bertambah kasus pencurian yang terjadi tiap 

tahunnya. Hal ini menjadi suatu fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan 

perkotaan yang sedang dalam perubahan dan pertumbuhan, khususnya wilayah 

Kota Pekanbaru. 

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk 

dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilikinya. Mencuri hukumnya adalah haram. 

Dan seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. 

Polsek di lingkungan masyarakat diadakan guna membantu dan 

mengayomi masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat ditujukan 

untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu juga harusmenghadapi 

masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. 

Penyelesaian kasus hukum pidana dengan adanya Polsek bisa menghindari adanya 

main hakim sendiri, penyelesaian secara sepihak dan menghindari ketidakadilan. 

Polsek bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. 

Tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka mengayomi masyarakat 

menuntut bagi anggota kepolisian di Polsek untuk memiliki wawasan dan 

pemahaman mengenai karakteristik lingkungan yang menjadi tempat tugasnya. 
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Wawasan dan pemahaman yang baik atas karakteristik lingkungan tempat tugas 

merupakan modal yang dapat di dayagunakan dalam rangka memudahkan polisi 

membangun relasisosial dengan masyarakat secara lebih baik. Hal tersebut dapat 

dilihatdari tingkat pengenalan masyarakat terhadap petugas polisi di lingkungan 

mereka dan cara masyarakat menghubungi petugas polisi pada waktu 

membutuhkan bantuan dan pelayan polisi. 

Tabel 1.1 

Jumlah kriminalitas tertinggi di 3 wilayah kota Pekanbaru 

No Kecamatan Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Bukit Raya 243 230 

2 Tampan 240 245 

3 Payung Sekaki 194 196 

Sumber: www.goriau.com. Diakses tanggal 11 Januari 2017 

Dari data diatas, di kota Pekanbaru terdapat 3 wilayah yang tertinggi 

tingkat kriminalitasnya, yaitu di tahun 2015 wilayah yang tertinggi kasus 

kejahatannya yaitu Kecamatan Bukit Raya yang mencapai 243 kasus, posisi kedua 

Kecamatan Tampan yang mencapai 240 kasus dan Kecamatan Payung Sekaki 194 

kasu. Sedangkan di tahun 2016 Kecamatan Tampan menjadi wilayah yang 

tertinggi kasus kejahatannya yaitu berjumlah 245 kasus, kemudian Kecamatan 

Bukit Raya berjumlah 230 kasus dan Kecamatan Payung Sekaki berjumlah 196 

kasus 

http://www.goriau.com/
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Disini, peeliti mengambil tempat penelitian yaitu di Kecamatan Bukit 

Raya, karena di Kecamatan ini merupakan salah satu Wilayah yang tinggi tingkat 

kejahatannya di Kota Pekanbaru. 

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu Kecamatan yang ramai akan 

pendatang baru, karena merupakan salah satu pusat dari suatu perguruan tinggi. 

Tempat yang tidak pernah sepi dari keberadaan manusia. Hampir tujuh puluh 

persen dari rumah penduduk dijadikan sebagai wisma kos-kosan untuk mahasiswa 

dan mahasiswi. Penduduk asli semakin berkurang dengan adanya perubahan 

rumah penduduk menjadi rumah kos-kosan. Penduduk asli Kecamatan ini lebih 

memilih menginvestasikan rumahnya sebagai rumah kos. Ribuan mahasiswa yang 

berasal dari berbagai penjuru berada di Kecamatan Bukit Raya ini. 

Semakin bertambahnya pendatang yang sifatnya hanya sementara ini, 

semakin banyak pula resiko kejahatan yang terjadi. Pencurian merupakan 

tindakan kriminal yang tidak bisa jauh dari kerumunan masyarakat seperti ini. 

Para pelaku kejahatan sangat berpeluang untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya 

penduduk asli Kecamatan Bukit Raya, banyak juga orang-orang pendatang yang 

menjadi korban pencurian. Bukan hal yang sulit untuk menemukan orang yang 

menjadi korban pencurian yang ada di kecamatan ini. 

Di kecamatan ini, pencurian marak terjadi yang objeknya para penduduk, 

warga pendatang bahkan mahasiswa yang dianggap tidak akan memperpanjang 

permasalahan pencurian tersebut keaparat kepolisian. Uang, handphone, laptop, 

bahkan kendaraan pribadi adalah barang-barang yang sering dijadikan sasaran 

empuk oleh para pencuri. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Pencurian dan Perampokan yang Dilaporkan Ke Polisi di Kecamatan 

Bukit Raya Tahun 2014-2016 

Tindak Pidana Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Curat 50 66 78 

Curanmor 76 66 58 

Curas / Jambret 10 12 32 

Jumlah 136 144 168 

Sumber: Polsek Bukit Raya, 2017 

Jika kita lihat pada tabel diatas, kasus tindak pidana pencurian yang terjadi 

di kecamatan Bukit Raya semakin bertambah jumlah nya setiap tahunnya. Dan 

kasus yang sering terjadi adalah kasus Curat (Pencurian dengan 

Pemberat).Kategori pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan 

kualifikasi 

diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merupakan 

pencurian biasa dengan disertai salah satu keadaan sebagai berikut: 

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan ternak 

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian bencana 

alam 

3. Apabila pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah 

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 

4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu 

5. Apabila dalam pencurian kejahatan atau mencapai barang yang 

dicurinya dengan jalan membongkar, memecahkan dan sebagainya. 

Pencurian dengan pemberat sering terjadi di Rumah warga maupun di kos-

kosan mahasiswa. Dan kasus lainnya ialah kasus curanmor, yaitu pencurian 
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motor. Curanmor sering terjadi di rumah warga, kos-kosan, parkiran umum 

maupun di parkiran mesjid. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis mengadakan penelitian dengan 

judul Analisis Peran Kepolisian Sektor Bukit Raya Dalam Penanganan Kasus 

Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penelitian yang diangkat adalah 

1. Bagaimanakah peran Polsek Bukit Raya dalam penanganan kasus 

tindak pidana pencurian di Kecamatan Bukit Raya? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Bukit Raya dalam 

upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kecamatan Bukit 

Raya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana peran Polsek Bukit Raya dalam menangani 

kasus tindak pidana pencurian di lingkungan Kecamatan Bukit Raya 

2. Mengetahui kendala-kendala yang dialami Polsek Bukit Raya dalam 

upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kecamatan Bukit 

Raya 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Polsek  

Polsek dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan untuk 

pertimbangan bagi lembaga kepolisian dalam menyelesaikan masalah hukum 

pidana yang terjadi di masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Penulis dapat menggunakan penelitian ini sebagai wahana pengembangan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan bagi peneliti. 


