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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi 

pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di 

Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan 

dengan masyarakat. 

Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat 

hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya 

dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan yang 

diarahkan pada hal-hal sebagai berikut : 

(1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan 

profesional. 

(2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan 

berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan 

hak-hak azasi manusia. 

(3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, 

melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan 

penegakan hukum sebagaimana mestinya. 
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Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap 

tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar 

setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, 

pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah 

laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan 

ketertiban. 

Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan 

dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, 

menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan.
 1

 Polisi 

sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara 

keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi penegakan dan 

pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan 

masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. 

Hasil observasi awal penulis menemukan bahwa di Kepolisian Resort 

Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku 

tindak pidana minuman keras, banyak menemui permasalahan-permasalahan, 

baik permasalahan dari segi personil penyidik yang ada di Kepolisian Resort 

Kabupaten Probolinggo yang masih kurang, pelaksanaan penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana minuman keras yang sering menghilangkan barang bukti 

penyidikan. 

 

                                                 
1
 Djoko Prakoso, 1987, POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Bina aksara, 

Jakarta, hal. 136 
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Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sebagai suatu daerah 

yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar 

dapat menjadi suatu daerah kecamatan yang didambakan oleh setiap warga 

masyarakat, memerlukan suatu bentuk penanganan yang serius dari penegak 

hukum, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan 

yang dapat menghambat pembangunan agar diatasi, karena pembangunan 

tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak 

berdampingan. 

Penggunaan minuman keras/alkohol secara berlebihan dan tidak 

terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, 

maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan 

alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus 

terjadinya tindak kriminal. Data dalam tesis ini menunjukkan adanya 

hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa 

penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan, 

antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, 

perkosaan, dan pembunuhan. 

Salah satu pemicu banyak tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten 

Probolinggo disebabkan oleh pengaruh minuman keras (miras).
2
 Pelaku tindak 

kriminal yang diamankan oleh polisi pasti di bawah pengaruh minuman keras. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama maraknya 

kriminalitas di Kabupaten Probolinggo awalnya selalu dipengaruhi minuman 

keras karena dengan meminum-minuman itu pikiran seseorang jadi tidak 

                                                 
2
 Wawancara dengan Bripka Hermanto Polresta Probolinggo tanggal 8 Oktober 2011 



4 

 

terkontrol. Apalagi di daerah Probolinggo adalah daerah Pantai yang banyak 

sekali remaja-remaja yang gemar minuman keras. Saat banyak pelaku tindak 

pidana berusia produktif dan semuanya saat dilakukan penyidikan mengakui 

sebelum melakukan aksi nekat kejahatan diawali dengan pesta miras.
3
 

Oleh karena itu Polres Probolinggo selaku aparat penegak hukum 

melakukan tindakan untuk mengayomi masyarakat dan dapat melaksanakan 

tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga 

masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal 

yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan 

pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelaksanaan 

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras” (Studi 

Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo). 

 

B.  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

minuman keras di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten 

Probolinggo? 

                                                 
3
 Anonim, Satpol PP Razia 172 botol minuman keras, Dokumen artikel internet, tanggal 15 

Oktober 2011 , 

http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?option=com_content&task=view&id=6407&Item

id=296  
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2. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh Kepolisian Resort 

Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak 

pidana minuman keras?  

3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten 

Probolinggo untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras?  

 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana minuman keras di Wilayah Hukum Kepolisian Resort  

Kabupaten Probolinggo. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan  yang dialami oleh 

Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.  

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort 

Kabupaten Probolinggo untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman 

keras.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumber informasi dalam pengembangan di bidang 

pengetahuan hukum terutama menyangkut tugas dan wewenang 

dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo. 



6 

 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam 

melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort 

Kabupaten Probolinggo 

 

 

D. Metode Penelitian  

Dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa metode penelitian 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah 

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

1.  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan yuridis  normatif yaitu suatu metode yang menekankan 

pada data primer dan data sekunder dengan menggungkapkan pesoalan 

hukum yang dianalisis identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat 

dengan Undang-Undang oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, usaha 

untuk menemukan apakah hukumnya sesuai yang diterapkan dalam 

menyelesaikan masalah tertentu. Metode pendekatan dengan cara langsung 

turun ke masyarakat untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, 

yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dianalisis dalam 

hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan timbal balik 

antara hukum dengan realita pelaku tindak pidana minuman keras dan 

penegakan hukumnya
4
 

                                                 
     4

 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Penerbit Juri Metri, Jakarta, hlm 

20. 
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2. Lokasi penelitian  

       Dalam Penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini 

yaitu : Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo yang bertempat di Jalan 

Panglima Sudirman No.02 Pajarakan Kabupaten Probolinggo,pemilihan 

lokasi tersebut karena pernah terjadi kasus-kasus pelaku tindak pidana 

minuman keras yang mengakibatkan kejahatan lainnya. 

3. Jenis dan sumber data 

Dalam penelitian hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data 

meliputi: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian hukum yang berfungsi sebagai data utama. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakan dan 

dokumentasi serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Indonesia. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data: 

a) Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan 

yaitu: mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka 
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yang berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
5)

 

b) Data primer akan dikumpulkan  dengan : 

1) Interview / wawancara  

Interview / wawancara yaitu teknik  pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wanwancara dengan atau 

pihak yang berkompeten. 

Interview dalam hal ini dilakukan oleh penulis dengan Aiptu 

Suherman, Aiptu Subandi, dan Aiptu Subroto. Ketiganya adalah 

anggota penyidik Unit Reskrim Polres Kabupaten Probolinggo 

2) Observasi  

 Observasi yaitu pengumpulan data melalui peneliti yang 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala/ fenomena yang diselidiki.
6 

5.  Metode  Penentuan Sampel dan Responden  

       Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik 

non random sampling yaitu penentuan responden secara teratur (tidak 

secara acak) sedangkan penentuan respondennya ditentukan dengan 

melihat tujuan peneliti (purposive sampling). Teknik ini biasanya dipilih 

karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga tidak bisa 

mengambil sampel dengan jumlah yang besar dan jauh letaknya. 

Responden sebagai pemberi tanggapan sangat diperlukan, mengingat 

dalam penelitian sosial (hukum) responden sebagai kunci untuk 

                                                 
5
 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerit 

Andi, Yogyakarta, hlm. 37 
6
 Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 58 



9 

 

mendapatkan keterangan dari pelaku tindak pidana minuman keras. 

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu: Reskrim Polres Kabupaten 

Probolinggo dan pelaku tindak pidana minuman keras.   

6. Analisa Data 

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriftif kualitatif adalah 

suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi 

yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara jelas, sehingga 

nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
7
 

Berdasarkan data tersebut penulis dapat mengetahui penanganan pelaku 

tindak pidana minuman keras oleh Reskrim Polres Kabupaten 

Probolinggo. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dengan bab ini akan dijelaskan pengertian Tindak Pidana, Tinjauan 

Tentang Minuman Keras dan Pengaruhnya, Tinjauan Umum tentang 

Penyelidikan dan Penyidikan, dan Teori Penegakan Hukum.  

                                                 
7
 Ibid, hal. 65 
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BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari penelitian yang 

merupakan jawaban pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak 

pidana minuman keras di Kepolisian Resor Probolinggo , hambatan-

hambatan  yang dialami oleh Kepolisian Resor Probolinggo dalam 

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman 

keras dan upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resor 

Probolinggo untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman 

keras.  

BAB IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis. 

 


