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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat 

dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang 

dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan 

kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini 

misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping dapat diketahui dari 

kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan 

mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai 

reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri 

dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun rekasi yang berupa tindakan-

tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi 

itu.
1
 

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang saat sedang marak terjadi adalah 

kejahatan begal. Secara umum, kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian 

atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih 

populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal. Peristiwa 

pembegalan tersebut akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan 

begal sedang ramai dalam pemberitaan di berbagai media, baik media massa 

maupun media online. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban 
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bahkan tak segan membunuh tersebut tentu saja menjadi momok kejahatan yang 

meresahkan di masyarakat. 

Kasus begal motor tahun ini awalnya terjadi di Kota Depok, Jawa Barat, 

Jumat dini hari, 9 Januari 2015. Peristiwa itu menelan korban jiwa seorang 

karyawan swasta asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setalah itu, kasus begal motor 

terjadi Bekasi, Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Tangerang Selatan. 

Di Tangerang Selatan, pelaku begal gagal melarikan diri. Dia pun dihakimi massa 

dibakar hidup-hidup di lokasi pembegalan. Polisi mencatat, 80 kasus tindak 

kejahatan begal motor sepanjang Januari-Februari 2015. Sebanyak 45 kasus, di 

antaranya sudah berhasil diungkap dan para pelakunya ditangkap. Tujuh pelaku 

ditembak mati. Sebagian besar pelaku masih remaja dan pelajar sekolah 

menengah atas (SMA).
2
  

Dalam satu bulan terakhir insiden perampasan sepeda motor atau begal 

mulai marak kembali. Untuk mengantisipasi pembegalan ini menjadi marak, 

Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengatasinya. Menurut Kepala 

Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus 

Sitompul bahwa atas instruksi Kapolda, tiap Polres akan dibentuk tim khusus. 

Pembentukan tim khusus ini merupakan suatu upaya untuk penindakkan terhadap 

peristiwa begal ini. Pembentukkan tim khusus ini didasari dengan pertimbangan 

bahwa intensitas dari pembegalan itu sendiri cukup meningkat. Oleh karena itu, 

tim ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pembegalan yang mulai 
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menjadi "tren". Dalam satu Polres, akan dibentuk satu tim khusus untuk 

menangani pembegalan. Tiap-tiap tim khusus ini nantinya akan berisi 10 hingga 

12 anggota polisi. Sedangkan di Polda akan ada dua. Tim khusus ini nantinya 

akan bersifat dinamis. Jika dirasa perlu untuk melakukan penambahan, maka akan 

dilakukan penambahan. Polisi akan menindak dengan keras dan tegas pada para 

pelaku begal ini. Selama ini, pelaku begal kerap memanfaatkan celah-celah 

kosong dari luasnya wilayah, tetapi pihak kepolisian sudah memiliki strategi baru 

untuk menangkap basah para pelaku pembegalan.
3
 

Maraknya peristiwa pembegalan ini juga menjalar hingga ke wilayah 

Malang Raya. Sebanyak 49 tersangka perampok atau begal sepeda motor 

ditangkap polisi di Malang dalam Operasi Sikat Semeru 2015 yang digelar Januari 

2015. Mayoritas dari mereka adalah residivis. Kepala Kepolisian Resor Malang 

Ajun Komisaris Besar Aris Ariyanto mengatakan, para begal terungkap 

menggunakan senjata api, celurit, hingga tombak dalam setiap tindak 

kejahatannya. Tak ada korban jiwa dari sejumlah kasus yang ada. Pelaku melukai 

korban, memukul korban, dan mengancam korban.
4
  

Beberapa kriminolog mengemukakan pendapatnya mengenai fenomena 

kejahatan begal ini. Kriminolog Yesmil Anwar mengatakan bahwa pola kejahatan 

pembegalan sudah berubah dari pencurian ke pembunuhan. Begal sebenarnya 

sudah terjadi sejak lama. Namun, saat ini memang istilah geng motor sudah 
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berubah menjadi pembegal sepeda motor. Pola kejahatannya juga sudah berubah 

dimana sekarang bunuh orangnya dulu baru ambil barangnya bukan ambil barang 

baru melukai orangnya. Oleh sebab itu, pihak kepolisian yang menjadi penegak 

hukum harus serius dalam menindak kejahatan ini karena para pelaku pembegalan 

memang sudah merencanakan dan sudah lebih nekat.
5
 

Kriminolog Anggi Aulina, mengatakan bahwa kejahatan jalanan yang 

dilakukan pembegal atau perampok biasanya mengincar barang yang yang mudah 

dijual kembali seperti handphone dan laptop. Namun sekarang sudah mengarah 

ke sepeda motor, mobil bahkan sampai ruko (rumah toko). Sepeda motor diincar 

karena menguntungkan dari sisi ekonomi dengan dijual kembali. Ada pula 

kemungkinan digunakan untuk usaha ojek atau dijual secara terurai parts-nya. 

Motif pelakunya adalah iseng, dalam arti memiliki motivasi karena adanya 

kesempatan dan relatif mudah untuk mengambil atau mencurinya sebab tidak 

berkonfrontasi atau berhadapan dengan korban. Ada juga pelaku yang membegal 

secara terencana, mempunyai sindikat dan terorganisir. Para pelaku ini biasanya 

tidak takut terhadap korban dan tidak segan-segan melukai korban sehingga 

disebut begal, yakni merampas atau merampok dari orangnya. Para begal ini 

punya keberanian dan sudah memiliki persiapan dalam menghadapi korban. Salah 

satu faktor penyebab maraknya kejahatan begal adalah karena tidak ada 
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pengawasan khusus dari pihak kepolisian yang membuat mereka punya 

kesempatan beraksi tanpa rasa takut ketahuan atau takut diproses hukum.
6
 

Kriminolog Achmad Hisyam menyatakan bahwa aksi begal merupakan 

hasil meniru tindak-tindak kejahatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dengan 

kata lain, begal merupakan tindakan yang memiliki “kaderisasi”. Begal bukan 

barang baru, sedari dulu sudah ada. Yang ada sekarang, pelakunya hanya meniru 

yang sudah-sudah. Begal umumnya berada dalam lingkungan sosial yang 

didominasi oleh begal pula. Sehingga, sedari muda mereka sudah terbiasa melihat 

aksi kejahatan untuk mencari uang. Karenanya, maka penggunaan kekerasan 

dalam melakukan aksi tersebut mungkin dianggap lumrah oleh mereka. Ini 

terbukti dari begal yang umumnya adalah anak muda berusia belasan hingga 20-

an awal. Untuk menghentikannya dibutuhkan intervensi pihak yang berwajib. 

Intervensi bukan hanya dilakukan secara penegakan hukum, tetapi juga 

memberikan solusi terhadap alasan utama mereka menjadi begal. Alasannya 

biasanya karena tuntutan ekonomi dan mental yang sudah melihat kejahatan 

sebagai hal yang umum. Maka, solusinya adalah memberikan lapangan pekerjaan 

dan pendidikan bagi mereka. Memang, solusi tersebut tidak dapat memberikan 

hasil yang instan. Namun, jika ingin menuntaskan “kaderisasi” begal, itulah yang 

harus dilakukan. Mereka menjadi begal juga karena lapangan pekerjaan yang 
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tidak ada. Maka, begal jangan hanya ditangkap saja, tetapi juga diberi pendidikan 

dan pekerjaan.
7
 

Aksi komplotan begal yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor 

ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog Iqrak 

Sulhin mengatakan bahwa meskipun jika dikaji secara akarnya adalah ekonomi, 

namun sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, begal bukan 

kejahatan yang dilakukan utk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli 

makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan 

kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. 

Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan narkotika dan 

mengkonsumsi alkohol.
8
 

Kriminolog Erlangga Masdiana mengatakan bahwa kasus pembegalan 

dapat diminimalisir bila pihak kepolisian dan masyarakat dapat saling mendukung 

dalam menjaga keamanan. Pihak kepolisian dan masyrakat harus bersatu padu. 

Erlangga menghimbau kepada pihak kepolisian untuk dapat mendeteksi beberapa 

titik rawan tindak kejahatan. Selain itu, polisi juga harus dapat memetakan 

wilayah yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan. Pihak Kepolisian juga sudah 

mulai menggunakan teknologi pengawasan secara modern, seperti kamera CCTV 

di setiap jalan yang memang rawan dan berpotensi terjadinya tindak kejahatan. 
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Erlangga berharap pihak Kepolisian mudah dihubungi oleh masyarakat dan 

memberikan respon yang cepat bila ada tindak kejahatan.
9
 

Kriminolog Bambang Widodo Umar mengatakan bahwa perlu koordinasi 

antar pihak untuk menuntaskan masalah pembegalan. Banyak penyebab maraknya 

kejahatan begal di masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi, yang mana 

maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Kemudian lemahnya 

penegakan hukum, maraknya film-film kekerasan, lemahnya pengawasan sosial, 

terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan masyarakat bawah.  Kriminolog Yogo 

Tri Hendiarto menilai bahwa saat ini sedang terjadi kondisi anomi dalam 

masyarakat. Artinya, masyarakat sudah tidak percaya pada nilai atau norma yang 

berlaku sehingga mereka melakukan penghukuman secara langsung terhadap 

pelanggar hukum. Ini terjadi ketika rasa aman sudah tidak lagi dirasakan 

masyarakat. Artinya, kepercayaan (terhadap polisi) menghilang. Untuk itu, polisi 

harus bertindak cepat mengatasi persoalan yang ada.
10

  

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya 

suatu kajian secara kriminologis tentang kejahatan begal. Oleh karena itu, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian tentang kejahatan begal melalui pendekatan 

yuridis sosiologis, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang, 

sehingga penelitian ini diberi judul: Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan 

Begal di Wilayah Hukum Kabupaten Malang. 
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B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di wilayah 

hukum Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum 

Kabupaten Malang? 

3. Faktor apa saja yang menghambat upaya penanggulangan kejahatan begal di 

wilayah hukum Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 

begal di wilayah hukum Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahtan begal di wilayah hukum 

Kabupaten Malang. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan 

kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain: 

1. Secara teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis 

sosiologis secara kriminologis terhadap kejahatan begal di wilayah hukum 

Kabupaten Malang. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai 

kriminologi terhadap kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten 

Malang dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pemberantasan dan 

penanggulangan kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten 

Malang guna meminimalisir keresahan masyarakat atas tindakan 

pembegalan yang marak terjadi. 

b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang tindak pidana pencurian.  

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai 

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

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.  
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1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan 

tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya 

di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-

pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
11

 

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk 

mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang 

dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan 

timbal balik antara hukum dengan realitas kejahatan begal yang ditangani oleh 

Polres Malang dalam perspektif kriminologis.
12

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, yaitu: 

wilayah hukum Polres Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di 

wilayah tersebut juga cukup marak terjadi aksi kejahatan begal, khususnya di 

tempat-tempat yang sepi dan jauh dari pengawasan Polres Malang. Lokasi Kantor 

Polres Kabupaten Malang adalah di Jalan Ahmad Yani Nomor1 Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data yang 

meliputi: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yang berfungsi sebagai data utama, yaitu hasil wawancara peneliti dengan 

pihak Polres Malang. Peneliti tidak melakukan wawancara dengan pelaku 

karena besar kemungkinan pelaku tidak bersedia, tidak mengakui 

kejahatannya, atau bahkan membela diri atas kasus begal yang dikenakan 

kepadanya. Peneliti juga tidak melakukan wawancara dengan korban 

pembegalan karena masalah yang diteliti adalah penyebab pelaku dalam 

melakukan tindak pidana pembegalan, dan upaya penanggulangan tindak 

pidana pembegalan oleh pihak kepolisian serta faktor yang menghambat 

upaya tersebut, sehingga tidak ada hubungannya dengan korban 

pembegalan.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan 

dokumentasi. Data dokumentasi berupa berita acara dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan kasus dan penanggulangan kejahatan begal 

yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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a. Data primer akan dikumpulkan dengan: 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan atau pihak 

yang berkompeten. Informan yang akan diwawancarai adalah Kapolres 

Malang dan Kanit Satreskrim Polres Malang. 

2) Studi dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau 

arsip tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
13

 

5. Metode Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan kriteria tertentu, yakni informan memahami dan berkompeten 

dalam hal kejahatan begal dan penanggulangannya yang terjadi di wilayah hukum 

Polres Malang. Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

biaya. Sehingga tidak mengambil sampel dengan jumlah yang besar dan letaknya 

jauh. 
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Informan sebagai sumber primer untuk mendapatkan jawaban atas faktor 

penyebab, penanggulangan dan faktor penghambat dalam penanggulangan 

kejahatan begal di wilayah hukum Polres Kabupaten Malang. Adapun informan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kapolres Malang 

b. Kanit Satreskrim Polres Malang 

6. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
14

 Berdasarkan data tersebut penulis 

dapat melakukan analisis kriminologis tentang kejahatan begal di wilayah hukum 

Kabupaten Malang.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedermikian rupa 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan tentang tindak pidana 

pencurian, teori-teori kriminologi, dan upaya penanggulangan 

kejahatan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai faktor penyebab, upaya penanggulangan, dan faktor 

penghambat upaya penanggulanang kejahatan begal di wilayah 

hukum Kabupaten Malang dalam perspektif kriminologis. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai 

saran dari penulis. 


