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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aksi begal motor di Kabupaten Probolinggo semakin meresahkan 

masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga 

semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan 

kepolisian secara besar - besaran yang meyakinkan bahwa Kabupaten 

Probolinggo sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Hampir setiap hari, 

terjadi aksi begal di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Korbannya pun 

bermacam - macam, mulai dari wanita, karyawan, polisi, TNI, PNS hingga 

wartawan. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya 

meski tanpa melakukan perlawanan.  

Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut 

tidak dapat dikenakan sanksi sosial dari mayarakat. Berkaitan dengan 

kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif 

Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional 

yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang 

mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban1. 

Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 

365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian 

                                                           
1 Rani Hendriana, Penanggulangan Kejahatan Begal di Banyumas, http://jih.fh.unsoed.ac. 

id, akses tanggal 24 Oktober 2016. 



2 
 

dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan.2 

Probolinggo - Polisi berhasil menangkap Rohim (45), tersangka pelaku 

begal atas korban bernama Baharudin Yusuf (20), berstatus mahasiswa 

Universitas Panca Marga Probolinggo, yang menyebabkan nyawa korban 

melayang. Pelaku adalah seorang tukang becak, warga Kecamatan Leces, 

Kabupaten Probolinggo. Selain Rohim, polisi juga mengamankan 

seorang penadah sepeda motor korban, jenis Yamaha Vixion, bernama 

Dahlan (42). 

“Kita masih menelusuri jejak dua orang rekan tersangka Rohim yang 

bertindak sebagai penghubung,” ujar Kapolres Probolinggo AKBP Riky 

Haznul, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/3). 

Masih ada dua orang rekan Rohim yang masuk daftar pencarian orang 

(DPO). 

Peristiwa bermula saat pelaku berhasil berpura-pura mengajak korban, 

Baharudin Yusuf, warga Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Wonoasih, 

Kabupaten Probolinggo ke rumah salah seorang dukun. Pelaku 

menjemput ke rumah korban. Namun saat tersangka mengajak 

beristirahat sebentar di jalan sepi, di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, 

Kabupaten Probolinggo, pelaku membacok dengan celurit dan membawa 

lari motor korban untuk dijual ke Dahlan. 

“Peristiwa pembegalan itu sendiri terjadi Rabu (11/2) tengah malam. 

Namun baru sebulan kemudian jejak tersangka berhasil kita endus dan 

langsung kita lakukan penangkapan,” ujar Kapolres. 

Usai membacok korban hingga terluka, motor korban dilarikan ke 

rekannya berinisial LN, warga Kabupaten Lumajang. Oleh LN, pelaku 

Dahlan mendapat uang Rp 3 juta. “Sekarang anggota kita masih 

memburu dua orang, seorang di antaranya berinisial LN warga 

Kabupaten Lumajang." 

Menurut pengakuan tersangka, uang hasil penjualan barang bukti 

Yamaha Vixion sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tersangka 

Rohim dijerat pelanggaran Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 

20 tahun penjara atau seumur hidup.3 

                                                           
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3Aries Sudiono, Polisi Tangkap Begal Motor di Probolinggo,  http://www.beritasatu.com, 

akses tanggal 23 Oktober 2016. 

http://www.beritasatu.com/
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Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor 

tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda 

seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, seperti 

di jalan raya Banjarsari, Tongas dan didesa Ambulu kabupaten Probolinggo. 

Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda 

motor. Dalam 5 catatan kepolisian, kedua kawanan pembegal sadis tersebut 

telah banyak melumpuhkan korbannya. Saat beraksi, mereka lebih dulu 

menebas para korbannya menggunakan senjata tajam lalu mengambil barang 

- barang berharga milik korbannya. Usai mendapat perawatan medis dari 

pihak rumah sakit, polisi langsung menggelandang kedua tersangka ke Polsek 

setempat, untuk menjalani proses hukum.  

Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi 

di kota lain, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi sanksi. Apabila 

perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan merugikan anggota 

masyarakat, maka pelakunya pasti mempeoleh preemtif dan preventif oleh 

Polres Probolinggo. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam 

penanggulangan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya 

kejahatan begal. Proses criminal law enforcement process, saling berkaitan 

dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada 

hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-

faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan oleh para penegak 

hukum4. Termasuk pula viktimologi, banyak peneliti menyarankan bahwa 

                                                           
4Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di 
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dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak 

hanya dapat dipahami dari sisi penjahatanya saja tetapi dapat juga dipahami 

dari sisi korban5. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan krimininologi dan 

viktimologi merupakan entitas yang penting dan stategis dalam mencari akar 

penyebab terjadinya kejahatan begal dan memberikan penanggulangan yang 

tepat. 

Adapun putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana 

terhadap pelaku begal, yang penulis kutip dalam lingkup wilayah hukum 

Kabupaten Probolinggo yaitu Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.KRS. 

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. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara 

preventif (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. 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 meminima lisir tindakan -tindakan negatif yang dilakukan oleh 

begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah - tengah 

masyarakat dan tercipta ketenangan dalam masyarakat Berdasarkan uraian 

                                                                                                                                                               
Indonesia”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Mei 2012, Depok: Fisip UI, hlm. 41.  

5Yazid Efendi, 2001, Pengantar Viktimologi: Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan, 

Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 26. 
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latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut 

dengan judul “Tinjauan tentang sebab-sebab kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam dan upaya penanggulangannya di polres 

Probolinggo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sebab-sebab kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam 

di Polres Kabupaten Probolinggo?  

2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan begal yang menggunakan 

senjata tajam oleh Polres kabupaten Probolinggo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam di Polres Kabupaten Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam oleh Polres kabupaten Probolinggo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau 

memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan 

kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Polres Kabupaten 

Probolinggo. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan 

semakin mengetahui tentang upaya penegakan kejahatan begal di Polres 

Kabupaten Probolinggo dan untuk mengembangkan hokum pidana. 
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Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan masukan secara 

teoritis bagi pengembangan hukum pidana. 

• Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin 

mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum pidana 

berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa 

fakultas hukum, para praktisi hukum, dan yang terpenting bagi masyarakat 

pada umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Kabupaten Probolinggo. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam 

rangka meningkatkan kualitas penegakan hokum pidana terhadap begal 

yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Terhadap aparat penegak 

hukum dapat memberikan pelindungan dan rasa yang aman terhadap 

masyarakat Kabupaten Probolinggo. 

3. Manfaat Akademik 

Dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hokum, maka dari itu 

melakukan penelitian mengenai tinjauan tentang sebab-sebab kejahatan 

begal yang menggunakan senjata tajam di Polres Kabupaten Probolinggo 

dalam upaya memperoleh kepastian hukum pidana serta memberikan rasa 

aman kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  



7 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat 

akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu 

hukum. 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami tentang kejahatan begal yang terjadi di kabupaten 

Probolinggo, bahwa kejahatan begal adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum, sekaligus memberikan pengetahuan 

mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian hari 

berhubungan dengan kejahatan begal yang semakin merajalela di 

kabupaten Probolinggo. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam 

berupaya menjalankan tugas khususnya aparat Kepolisian agar dapat 

menjalankan tanggung jawab dan menagani secara maksimal terhadap 

kejahatan begal yang ada di wilayah hukum kabupaten Probolinggo. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

para mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga 
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mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Maraknya kejahatan begal di 

wilayah Kabupaten Probolinggo dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan 

sadis dan modus operandi baru yang sedikit menimbulkan keresahan di 

masyarakat. Permasalahan krusial terletak pada kurangnya dilakukan 

pendekatan ilmu secara komprehensif melalui pendekatan kriminologi dan 

viktimologi  dalam mencari akar penyebabnya dan penanggulangan secara 

konsisten yang berkorelasi dengan faktor penyebabnya. Penulisan ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

dilakukan dengan cara menelaah dan menginterprestasikan hal-hal  yang 

bersifat teoritis yang menyangkut aliran, doktrin, konsepsi, dan norma 

hukum yang berkaitan dengan kejahatan begal yang menggunakan senjata 

tajam. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapatkan baha-bahan hukum yang akurat adalah penulis 

melakukan penelitian ini di wilayah hukum Kabupaten Probolinggo, 
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karena di wilayah hukum Kabupaten Probolinggo ini sering terjadi 

kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam. 

3. Jenis Bahan Hukum 

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, 

maka penulis menetapkan jenis pengumpulan data hukum yang digunakan 

di dalam Tugas Akhir ini meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu diperoleh dari studi pustaka berupa 

membaca, menelaah secara seksama buku-buku, makalah, dokumen-

dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan yang 

memberikan penjelasan megenai bahan hokum primer. 

c. Bahan Hukum Tensier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa 

Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan di penelitian ini adalah  

a. Observasi adalah penulis akan melakukan pencarian data secara 

langsung dilokasi penelitian untuk menemukan data-data yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

b. Wawancara adalah wawancara secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pihak yang terkait yaitu kepolisian kabupaten Probolinggo yaitu 
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penyidik Polres Kabupaten Probolinggo dan korban pembegalan atau 

keluarga korban. 

c. Studi Kepustakaan, yang mengkaji informasi tertulis megenai hukum 

dari berbagai sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian, kemudian dikaji dan disusun secara komprehansif 

sistematis.6 

d. Studi Internet adalah melakukan penelitian bahan-bahan yang terdapat 

diberbagai website resmi yang berkaitan dengan permasalahan didalam 

penelitian. 

5. Teknik Analisa Data Hukum 

 Setelah dilakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka data didalam 

penelitian ini, dilakukan secara kuantitatif yakni pemilihan teori-teori, 

asas-asas, norma-norma, doktrin, aliran-aliran, dan pasal-pasal dalam 

undang-undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan 

dalam bentuk uraian secara sistematis dengan mejelaskan antara hubungan 

jenis data. Selanjutnya semua data akan diseleksi dan diolah kemudian 

dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan 

mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang dimaksud, tentang faktor penyebab dan 

upaya penanggulangan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam. 

 

                                                           
6 Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia hal 392 
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G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian- kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau 

teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung 

berisikan hal-hal yang berhubungan dengan hukum tentang kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis yang berisi tentang hasil penelitian, pembahasan dan wawancara 

mengenai kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian analisa. 


