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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran umum tentang Kabupaten Probolinggo 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak 

di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 112’50’ – 113’30’ Bujur Timur 

(BT) dan 7’40’ – 8’10’ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 

169.616,65 Ha atau + 1.696,17 km2 (1,07 % dari luas daratan dan lautan 

Propinsi Jawa Timur). 

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan : 

• Sebelah Utara : Selat Madura 

• Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember 

• Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang 

• Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu 

Kota Probolinggo 

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng 

pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, 

Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya, yaitu 

Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, 

Malang dan Batujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas 

permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27’C – 30’C. 

Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal 

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 
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Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, yang terdiri dari jumlah Penduduk Kabupaten Probolinggo 

berdasarkan penghitungan BPS pada tahun 2008 sebanyak 1.092.036 jiwa 

terdiri dari laki-laki 523.652 jiwa dan perempuan 568.384 jiwa, dengan 

tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 %. Adapun tingkat kepedatan 

penduduk rata-rata 644 jiwa/Km2 dengan tingkat kepadatan tertinggi di 

Kecamatan Sumberasih sebesar 1.907 jiwa/Km2 dan tingkat kepadatan 

terendah sebesar 186 jiwa/Km2 di Kecamatan Sumber.40 

Tabel 1 

Presentase Pemeluk Agama di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2015-2016 

No. AGAMA PRESENTASE 

1. Islam  95,40 % 

2. Kristen/Protestan 1,46 % 

3. Katolik 1,45 % 

4. Budha 0,08 % 

5. Hindu 1,50 % 

Sumber : Portal Kabupaten Probolinggo 

 Mayoritas masyarakatnya beragama Islam 95,40 %, 

Kristen/Protestan 1,46 %, Katolik 1,45 %, Budha 0.08 %, sedangkan 

                                                           
40Pemda Probolinggo, Profil Kabupaten Probolinggo, www.probolinggokab.go.id, 2017, 

Akses tanggal 14 April 2017.  

http://www.probolinggokab.go.id/


37 
 

masyarakat yang beragama Hindu 1,50 % tersebar di Kecamatan Sumber dan 

Sukapura. 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2015-2016 

Uraian Laki-Laki Perempuan Laki + Perempuan 

Tidak/Belum Pernah Sekolah 4.76 13.18 9.11 

Tidak/Belum Tamat SD 28.28 27.09 27.66 

Tamat SD/MI 31.51 35.24 33.43 

Tamat SLTP sederajat 16.90 14.16 15.48 

Tamat SLTA sederajat 14.91 7.88 11.28 

Tamat Perguruan Tinggi 3.65 2.46 3.03 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Probolinggo 

 

 Berdasarkan karakteristik daerah + 60 % mata pencaharian 

penduduk bekerja di 37ndust pertanian, sedangkan untuk daerah pantai seperti 

di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan 

dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. 

Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan tenaga 

kerja pada industri perkebunan dengan berbagai komoditinya. Dari 

perkembangan penyerapan tenaga kerja di industri pertanian tersebut, semakin 
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lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh industri non pertanian 

seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.41 

Adapun presentase mata pencaharian penduduk Kabupaten 

Probolinggo, adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2015-2016 

No. MATA PENCAHARIAN PRESENTASE 

1. Petani 46,2 % 

2. Buruh Tani  37,0 % 

3. Nelayan 0,80 % 

4. Petani Tambak 2,0 % 

5. Pedagang/Pengusaha 6,5 % 

6. Buruh Industri/Bangunan/Pertambangan 2,7 % 

7. PNS/ABRI 2,2 % 

8. Pengrajin 0,4 % 

9. Pensiun 0,6 % 

10. Lain – lain  1,6 % 

 Sumber : Portal Kabupaten Probollinggo 

 

 

 

                                                           
41 Ibid.  
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B. Gambaran Umum Tentang Polres Probolinggo 

Polres Probolinggo merupakan salah satu aparat penegak hukum yang 

bekerja dibawah naungan KAPOLRI. Polres Probolinggo adalah alat negara 

yang bekerja sebagai penegak hukum yang memiliki tugas memelihara 

keamanan dan kaetertiban di wilayah kerjanya. Polres Probolinggo yang 

sekarang atas kepemimpinan AKBP Arman Asmara Syarifuddin sebagai 

kapolres di Polres Probolinggo. Terletak di jalan Panglima Sudirman no 02, 

Pajarakan Telpon 0335 – 844110 Kodepos 67281.42 Adapun batas-batas 

wilayah kerja Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang 

3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Situbondo 

4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan 

Koordinasi dan pengwasan operasional dan administrasi penyidikan 

sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan : 

1. Kepala polisi resort (kapolres) 

2. Wakil kepala polisi resort (wakapolres) 

3. Bagian operasional (Bag ops) 

4. Bagian pembinaan kemitraan 

5. Bagian administrasi 

6. Urusan telekomunikasi dan informatika (Ur telematika) 

7. Pelayanan dan pengadilan dan penegakan disiplin (unit P3D) 

                                                           
42 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 31-03-2017 jam  11.00 WIB. 
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8. Urusan dokumen kerja (Dokker) 

9. Tata urusan dalam (TAUD) 

10. Sentral pelayanan kepolisian (SPK) 

11. Satuan inteljen keamanan (sat Intelkam) 

12. Satuan reserse kriminal (sat Reskrim) 

13. Satuan samapta (sat samapta) 

14. Satuan lalu lintas (sat Lantas) 

15. Polisi sektor (Polsek) 

C.1  Visi dan Misi 

-  Visi POLRI 

Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman dan 

gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan Nasional 

dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera. 

Polri memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan 

dapat dipercaya oleh masyarakat. 

-  Misi POLRI 

Misi Polri adalah Tugas Pokok Polri sebagaimana tercantum dalam 

undang-undang RI No.2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia : 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; dan 

3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat. 
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Penjabaran tugas pokok (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002) Dalam 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan ,dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segalah kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.43 

C.2  Satuan Reserse Kriminal (sat reskrim) 

Melaksanakan membina fungsi penyelidikan dan tindak pidana 

dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban 

atau pelaku anak, remaja, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi 

indentifikasi baik baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan 

umum dan penyelenggaraan, yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi 

Harianto Bantesalu, S.I.K44 

Adapun Bagian Unit Satuan Reskrim Polres Sampang Sebagai 

Berikut: 

                                                           
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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1. Unit Reskrim I Tipidum (Tindak Pidana Umum) Khusus menangani 

kejahatan konvensional seperti Penipuan, pencurian, pembunuhan, 

penganiayaan. 

2. Unit Reskrim II Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi) Khusus Menangani 

kejahatan seperti yang berkaitan dengan ekonomi Negara, galian 

pertambangan, bahan bakar minyak, (BBM), Ilegal Logging. 

3. Unit Reskrim III Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) khusus menangani 

Kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, HAKI (Hak 

Kekayaan Intelektual), lingkungan hidup. Selain mengani pidana 

tertentu unit III ditugaskan untuk membantu unit I yang berkaitan 

dengan tindak pidana umum. 

4. Unit Reskrim IV Unit Pidsus (Tindak Pidana Khusus) menangani 

kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi. 

5. Unit Reskrim PPA Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak ) 

memiliki wewenang khusus untuk menangani kasus yang berhubungan 

dengan perempuan dan anak, Seperti KDRT ( kekerasan dalam rumah 

tangga) yang korbannya terjadi pada anak dan perempuan. 

6. Unit operasional yang bertugas dilapangan guna melakukan 

penyelidikan, penggeledahan, dan penangkapan. 

C.2.1  Visi dan Misi Reserse Kriminal 

 Visi Reserse Kriminal  

Terwujudnya Penyidik yang profesional dan profosional dan 

dipercaya masyarakat. Misi Sat Reskrim Polres Probolinggo. 
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Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Bareskrim 

Polri, maka perlu dijabarkan ke dalam misi. 

 Misi Reserse Kriminal 

Merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai dan menjelaskan mengapa Sat Reskrim 

Polres Probolinggo ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana 

melakukan.45 

C. Sebab – sebab kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di 

Polres Probolinggo 

 

Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan dilakukan dijalan 

dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan 

mental serta nyawa si korban. Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan 

korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan 

aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal 

melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi 

pelaku berpura-pura lewat sebagai pengendara biasa tetapi saat kondisi sudah 

sepi dan sunyi, meraka langsung melancarkan aksinya untuk membegal 

korban, dengan suatu ancamaan untuk dilukai atau dibunuh. Dari suatu 

kejadian ini tersebut masyarakat berkeinginan agar ada hukuman yang tegas 

bagi pelaku kejahatan begal.46 

                                                           
45 Ibid. 
46 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam  14.00 WIB. 
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Menurut kriminolog Prof. Muhammad Mustofa, “begal” diartikan 

sebagai perampokan yang dilakukan di tempat sepi, menunggu hadirnya calon 

korban yang membawa harta benda.47 

Pada pembahasan Penulis akan menguraikan tentang sebab – sebab 

kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Polres kabupaten 

Probolinggo, berdasarkan dari hasil penelitian yang Penulis dapatkan, akan 

tetapi sebelum membahas masalah sebab – sebab kejahatan begal tersebut, 

terlebih dahulu Penulis akan menyajikan data-data jumlah kasus kejahatan 

begal yang temasuk dalam pencurian dengan kekerasan di Polres Kabupaten 

Probolinggo, dalam bentuk tabel sebagai berikut :  

Tabel 4 

Data Jumlah Kasus kejahatan begal di Polres Probolinggo  

Tahun 2015-2016 

No. KEJAHATAN TAHUN KASUS LAPOR SELESAI 

1. 

SAT RESKRIM 

POLRES 

PROBOLINGGO 

2015 CURAS 42 16 

2. 

SAT RESKRIM 

POLRES 

PROBOLINGGO 

2016 CURAS  22 16 

Jumlah  CURAS 64 32 

Sumber : Polres Probolinggo  

Dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan jumlah kasus kejahatan 

pencurian dengan kekerasan (Begal) tercatat di Polres Probolinggo, mulai 

tahun 2015 sampai tahun 2016 adalah sebanyak 64 kasus. Dalam tahun 2015 

kasus pencurian dengan kekerasan (Begal) sebanyak 42 kasus, dan yang 

terselesaikan mencapai 16 kasus. Sedangkan tahun 2016 kasus pencurian 

                                                           
47 Prof. Muhammad Mustofa, 2015, www.suara.com, Diakses pada Tanggal 14 April 2017 

Pukul 16:03 WIB. 

http://www.suara.com/
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dengan kekerasan (Begal) sebanyak 22 kasus, dan yang terselesaikan 

mencapai 16 kasus. Dalam kurun waktu tersebut dari tahun 2015 hingga tahun 

2016 mengalami penurunan 20 kasus kasus pencurian dengan kekerasan 

(Begal), tetapi kasus yang terselesaikam dalam kasus tersebut hanya 16 kasus 

dari setiap tahun. 

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel tersebut di atas, jelas 

terlihat bahwa kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum kabupaten 

Probolinggo mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka 

tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya 

penanggulangan kejahatan begal yang terjadi diwilayah hukum polres 

Probolinggo. 

Sekalipun demikian, walaupan tiap tahun kasus kejahatan begal di 

Probolinggo hanya 16 kasus yang dapat terselesaikan, tetapi dari segi jumlah 

pelaku menunjukan angka yang tidak sedikit yang perlu segera mendapat 

penanganan yang serius dari semua pihak sebab jika tidak, maka 

dikhawatirkan jumlah pelaku akan semakin meningkat.  

Tabel 5 

Sebab – sebab Kejatan Begal di Polres Probolinggo 

Tahun 2015-2016 

No. Kasus Nomor Perkara Sebab – sebab 

1.  

Tersangka MAT 

YASIN Bin P. TO 

SANERO 

135/Pid.B/2015/PN.KRS 

Ekonomi, 

Lingkungan, dan 

Pendidikan 

2.  

Tersangka 

MUHAMMAD ALI 

Bin SUYANTO 

197/0.5.4/Epp.1/04/2016 

 

Ekonomi, 

Lingkungan, dan 

Pendidikan 

3.  

Tersangka LASTONO 

als TONO Bin 

MUNARI 

BP/04/I/2017/Satreskrim 

Ekonomi, 

lingkungan, dan 

pendidikan 

 Sumber : Polres Probolinggo 
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Melihat tabel di atas, bahwa dari beberapa kasus kejahatan begal yang 

menggunakan senjata tajam di Polres Probolinggo, dari kasus pertama dengan 

tersangka MUHAMMAD ALI Bin SUYANTO dengan nomor perkara dari 

kejaksaan 197/0.5.4/Epp.1/04/2016, yang merupakan pelaku yang turut serta 

dalam kejahatan begal dalam pengakuannya di berita acara pemeriksaan 

(BAP) bahwa sebab – sebab pelaku yaitu karena memenuhi kebutuhan sehari 

– hari (ekonomi). Dan pada kasus dengan tersangka LASTONO als TONO 

Bin MUNARI dengan berkas perkara nomor BP/04/I/2017/Satreskrim, dalam 

pengakuaannya di berita acara pemeriksaan (BAP) bahawa sebab – sebab 

pelaku yaitu karena memenuhi kebutuhan sehari – hari (ekonomi). Sedangkan 

pada kasus MAT YASIN Bin P. TO SANERO, dengan nomor perkara 

135/Pid.b/2015/PN. Krs, dalam pengakuannya di berita acara pemeriksaan 

(BAP) pelaku melakukan kejatahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

sehari –hari (ekonomi). 

Dari hasil wawancara dengan pelaku dan kepolisian dari Polres 

Probolinggo maka penulis akan memaparkan sebab – sebab kejahatan begal 

yang menggunakan senjata tajam di Polres Probolinggo, Yaitu : 

1. Sebab Ekonomi  

 

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan 

alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak 

kejahatan, adalah sebab ekonomi. Sebab ekonomi sangat mempengaruhi 

terjadinya keinginan untuk melakukan kejahatan begal, dengan 

membayangkan keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan pengahasilan 
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yang minim rendah dan pekerjaannya sehingga melakukan kejahatan begal 

tersebut, dari wawancara dengan bapak IPDA LUKMAN WAHYUDI, 

mengatakan : 

“ Dalam era globalisasi ini, nilai kebutuhan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari sangatlah tinggi. Dimana tidak di imbangi 

dengan sumber-sumber yang dapat menunjang hal tersebut, maka 

itu yang mendorong para individu untuk melakukan kriminalitas 

yang menyimpang pada norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat, oleh sebab itu, memicu seseorang untuk melakukan 

apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun dengan 

cara melawan hukum.”48 

Dalam pengakuan di berita acara pemeriksaan (BAP) pelaku saudara 

MAT YASIN Bin P. TO SANERO, mengatakan : 

“ Saya melakukan kejahatan ini, untuk memenuhi kebutuhan 

sehari – hari untuk keluarga, yang sebelumnya saya di iming-

imingi penghasilan yang besar oleh teman saya yang juga pelaku 

kejahatan begal juga.” 

 

Tabel 6 

Tingkat Pekerjaan Pelaku Kejahatan Begal di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2015-2106 

No. Tingkat Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1. Tidak Bekerja 6 20% 

2. 
Tidak Mempunyai 

Pencaharian Tetap 
10 80% 

3. Pekerjaan Tetap - - 

Jumlah 16 100% 

  Sumber Data : Polres Probolinggo 

 

Table 3 menggambarkan bahwa tingkat pekerjaan pelaku kejahatan 

begal yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat 

pekerjaan pencahariannya tidak tetap sebanyak 10 orang atau 80% 

sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 6 orang atau 20%.  

                                                           
48 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1100 WIB. 
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Dari data tersebut menunjukan, bahwa mereka terkadang berfikir 

bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka diluar pekerjaan 

mereka, karena penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi sehingga 

mereka frustasi dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga 

mencari sarana-sarana yang tidak sah (legitimate means). Bisa juga 

rendahnya tingkat lapangan kerja, pertambahan penduduk, dan lain – 

lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran, 

oleh sebab itu meraka melakukan kejahatan tersebut dalam rangka tidak 

ada pekerjaan lain yang bisa mereka peroleh. Masalah emosional erat 

hubungannya dengan masalah social yang dapat mendorong seseorang 

untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, yang mampu 

mengarahkan kepada suatu perbuatan kriminal seperti kejahatan begal. 

Kasus yang penulis Pahami di Polres Kabupaten Probolinggo yaitu 

Pelaku MAT YASIN Bin P. TO SANERO sebagai pelaku kejahatan begal 

didaerah Leces Kabupaten Probolingo, dia merupakan pelaku yang 

sebelumnya bekerja sebagai pedagan degan atau es degan. Suatu pekerjaan 

yang di lakukan itu berpengaruh kepada kebutuhan hidup pelaku tersebut, 

yang akhirnya pada saat pelaku tersebut diajak oleh temennya untuk 

melakukan pekerjaan lain yang menyimpang dari norma – norma hukum, 

maka diapun mau dengan ajakan tersebut agar mendapatkan penghasilan 

yang lebih. Dari contoh kasus yang sudah ditangani Polres Probolinggo 

tersebut merupakan sebagian contoh dalam pengaruh ekonomi terhadap 

individu dalam mencari kebutuhan tersebut dengan jalan yang 
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menyimpang mau tidak menyimpang pad hukum yang ada. 

Menurut Stephan Hurwithz, yaitu ada beberapa factor ekonomi 

yang dapat menyebabkan timbul kejahatan, bersumber dari bekerja terlalu 

muda, tak ada pengharapan maju, pengangguran skala tetap, pengangguran 

biasa dan kekuatiran dalam hal itu, berpindahnya pekerja dari satu tempat 

ketempat yang lain, perubahan – perubahan gaji sehingga tidak mungkin 

membuat anggaran belanj, kurangnya libur, sehingga dapat disimpulkan : 

pengangguran adalah factor yang paling penting.49   

Sebab – sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau 

ketunaan akan kebutuhan hidup. Premis ini dapat menggambarkan awal 

timbulnya kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari 

keinginan untuk mendapatkan apa yang tak dimilikinya atau menambah 

apa yang dimiliki.50  

Menurut WA Bonger dalam teorinya berpendapat bahwa 

kemiskinan merupakan hal yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. 

Alasannya karena keadaan ekonomi, bagi orang yang ekonominya rendah 

dalam artian dibawah kemiskinan yang mana bahwa kebutuhan Hidup 

yang relatif melambung tinggi membuat mereka terdesak dan mendorong 

mereka untuk melakukan penyimpangan dan kejahatan.51 

Menurut Emil Salim bahwa lazimnya dilukiskan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. 

                                                           
49 Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. CV Remadja Karya. Hal : 48. 
50 Ibid. hal :22 – 23. 
51 Topo  Santoso& Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT. Raja 

Grafindo Persada. hlm 53 
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Mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan mereka 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti 

pangan, pakaian, tempat beteduh, dan lain – lain.52  

Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa sebab  

ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan 

kejahatan begal. Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah 

pengangguran dan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa sebab ekomomi 

masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 

begal. 

2. Sebab Pendidikan 

 

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh 

pada tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung berfikir panjang 

sebelum berbuat. Dan sebaliknya semakin rendahnya tingkat pendidikan 

seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang 

dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak dan cenderung akan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma dan 

hukum. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak IPDA LUKMAN 

WAHYUDI mengatakan : 

“Dari setiap kasus yang saya tangani, pelaku kebanyakan 

berpendidikan rendah yaitu sekolah dasar. Dimana meraka tidak 

berfikir bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dan 

                                                           
52 Op.cit. hal 61. 
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melanggar hukum.”53 

 

Berdasarkan keterangan pelaku MAT YASIN Bin P. TO SANERO 

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) : 

“Saya lulusan sekolah dasar (SD)” 

Tabel 7 

Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan begal di Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2015-2016 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 

1 SD 12 50% 

2 SMP 8 30% 

3 SMA 5 20% 

4 PERGURUAN TINGGI - - 

Jumlah 25 100% 

Sumber Data : Polres Probolinggo 

 

Tabel 4 menggambarkan bahwa sebab pendidikan juga 

berpengaruh kejahan begal, sebagaimana table diatas pelaku kejahatan 

begal yang berpendidikan rendah mencapai 12 orang atau 50% yang tamat 

SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 8 orang atau 30%, dan 

yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 20%. Bahwa dari data 

diatas tingkat pendidikan formal yang minim didalam masyarakat 

berpengarus dalam penentukan suatu perbuatan individu. Sehingga tidak 

ada kontrol terhadap dirinya sendiri sehingga mudah melakukan perbuatan 

yang menyimpang seperti kejahatan begal. 

Oleh karena itu penulis dalam hal pelaku yang berpendidikan 

rendah sangat berpengaruh pada pekerjaan pelaku sendiri. Dimana 

kurangnya keterampilan pelaku dalam bidang apapun. 

Menurut Kartini Kartono bahwa tabiat (karakter) merupakan 

                                                           
53 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1100 WIB. 
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organisasi kehidupan perasaan dan kemauan yang mempunyai objek 

tujuan tertentu, yaitu nilai – nilai. Dangkal atau dalamnya nilai – nilai etis 

moral dalam karakter bergantung pada sikap sebagai hasil putusan 

manusia dalam setiap perbuatan.54 

Sigmund Freud menyatakan bahwa kejahatan pada umumnya 

dilakukan karena adanya suatu perasaan tentang kesalahan yang tidak 

disadari sebagai imbangan dari perasaan, kebutuhan akan nestapa yang 

tidak disadari (anunconscious feeling of guiltwith a comittant 

unconsciusneed of puniishment). Sedangkan Alfred Adler memandang 

kejahatan sebagai suatu overcompensation untuk menutupi perasaan harga 

diri yang sangat mendalam, yang sering merupakan hasil ketidakpercayaan 

atau karena tidak diperhatikan (orang tua terhadap anak).55 

Dengan demikian dari kedua data yang penulis dapatkan, 

pendidikan sangatlah berpengaruh pada setiap orang. Meraka berfikir 

secara pragmatis dan sederhana dalam menentukan perbuatan itu 

menyimpang atau tidak. Dengan pola fikir yang ada dalam diri pelaku 

menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai acua untuk membedakan 

mana yang buruk dan yang benar dalam menentukan suatu perbuatan 

individu sendiri. 

3. Sebab Lingkungan 

 

Menurut E.H. Sutherland yang menyatakan bahwa orang 

berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. 

                                                           
54 Ibid. Abdulsyani. Hal : 67. 
55Hendrojono. 2005.Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Surabaya. 

Srikandi. hlm. 104 
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Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang – orang 

lain, orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang 

dilakukannya dengan orang – orang lain, dan orang tersebut mendapat 

perilaku jahat sebagai hasil iteraksi yang dilakukannya dengan orang – 

orang yang berperilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma – 

norma hukum yang ada.56 

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana orang tersebut berada. Pergaulan dengan temen – 

temenpun merupakan salah satu peneyebab terjadi pencurian dengan 

kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus 

memperhatikan sifat, watak, sera kepribadian dan tingkah laku seseorang. 

Dari kasus yang penulis ambil dari Polres Kabupaten Probolinggo dengan 

pelaku saudara MAT YASIN Bin P. TO SANERO, bahwa dia melakukan 

kejahatan pencurian dengan kekerasan itu atas dasar ajakan dari temennya. 

Dalam pelaksanaan pencurian itu MAT YASIN Bin P. TO SANERO 

berperan sebagai joki (yang mengendarai motor) dalam pelaksanaan 

pencurian tersebut. Dimana pelaku saudara MAT YASIN Bin P. TO 

SANERO telah divonis oleh pengandilan dengan nomor putusan 

135/Pid.B/2015/PN.Krs.  

Dari hasil wawancara dengan IPDA LUKMAN WAHYUDI, 

mengatakan : 

                                                           
56Op.cit. Abdulsyani. Hal : 43. 
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“Pokok – pokok perilaku kejahatan timbul akibat dari interaksi 

antar individu yang akan memunculkan perilaku menyimpang, 

dimana interaksi tersebut mengarah pada hal yang negative.”57 

  

Menurut keterangan pelaku saudara MAT YASIN Bin P. TO 

SANERO di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menagatakan : 

“saya diajak temen saya Eko (DPO) melalui telfon untuk 

melakukan pencurian, di daerah jalan raya Leces” 

 

Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana 

antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan 

aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang 

terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan kejahatan begal. Kejahatan begal yang hanya 

dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan social. jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril 

maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk 

tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak 

melakukan kejahatan begal. 

Menurut teori anomi merton periaku kejahatan sebetulnya 

dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat (lingkungan) itu sendiri dalam 

mendorong aspirasi meteriel yang tinggi sebagai lambang kesuksesan 

individu tampa menyediakan secara memadai sarana-sarana yang 

disepakati bagi semua orang untuk mencapai tujuan itu. Ketimpangan 

                                                           
57Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1200 WIB. 
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tujuan dan sarana ini (ketegangan) melahirkan “mode adaptasi 

kepribadian” kombinasi-kombinasi berlainan perilaku dalam menerima 

atau menolak sarana dan tujuan. Mengingat penghargaan tinggi ini 

diletakkan pada keberhasilan individu tanpa disertai sarana memadai untuk 

mencapainya,individu mencari sarana-sarana tidak sah untuk mencapai 

tujuan tersebut.58 

M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan 

yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan 

dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan 

bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini 

berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya 

seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.59 

4. Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya 

kejahatan begal).  

 

Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu 

tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat 

membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan 

kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal 

terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasikan sebagai wilayah 

yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus 

kejahatan begal justru terjadi di willayah yang ramai. Hal ini menunjukkan 

bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau 

                                                           
58Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Kriminologi edisi 7. Jakarta. Kencana prenadamedia 

group. hlm. 213 
59I. S. Susanto. 2011. Kriminologi. Yogyakarta. Genda Publishing, hlm. 1 
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ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan 

pelaku dapat melakukan kejahatan. Berikut hasil data yang penulis 

gambarkan dengan tabel : 

Tabel 8 

Beberapa Titik Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polres Probolinggo 

No. Titik Rawan Begal 

1. Perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kota Probolinggo 

2. Perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Lumajang 

3. Perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Pasuruan 

4. Perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo 

5. Kecamatan yang berada di tengah 

 Sumber : Polres Probolinggo 

Dari hasil wawancara penulis dengan IPDA LUKMAN 

WAHYUDI bahwa : 

“suatu perbuatan kejahatan dilakukan saat kondisi yang 

diharapkan itu memungkinkan untuk melakukan kejahatan itu. 

Seperti kondisi jalanan sepi”.60 

 

Dari keterangan pelaku saudara MAT YASIN Bin P. TO SANERO 

bahwa :  

“setelah saya membuntuti pengendara motor vixcion dari pom 

bensin Clarak, saya dan teman saya menunggu kondisi jalan yang 

sepi lalu saya dan teman saya, muncul niatan untuk menganbil 

motor tersebut.” 

 

Dari hasil wawancara oleh penulis bahwa kondisi atau tempat yang 

sepi memungkinkan untuk terjadi kejahatan begal, hal ini diperkuat 

diperkuat pula dalam kajian Viktimologi bahwa pada daerah-daerah bisnis 

di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat 

harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat 

                                                           
60 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam  14.00 WIB. 
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mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecen-derungan berisiko untuk 

menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini 

disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih 

mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil.61 

5. Masih Adanya Penadah 
 

Adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku 

melakukan kejahatan begal, di mana keberadaan penadah mempermudah 

pelaku kejahatan begal menjual barang ilegal yakni barang hasil 

kejahatannya. Hal ini, tentunya tidak berlaku bagi pelaku kejahatan begal 

yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah dalam hal ini 

sebagai salah satu lingkungan sosial pelaku, maka dengan memutus mata 

rantai antara penadah dan pelaku kejahatan begal tentunya dapat 

mempersempit ruang gerak pelaku. 

Dari hasil wawancara penulis dengan IPDA LUKMAN 

WAHYUDI bahwa : 

“selama penadah masih ada, maka kejahatan begal masih 

berkeliaran untuk melakukan kejahatannya, maka kami pihak 

kepolisian memilih proses hukum dari hulu ke hilir artinya kami 

menangkap penadahnya untuk memberikan keterangan terkait 

siapa pelakunya.”62 

 

Dari keterangan pelaku saudara MUHAMMAD ALI Bin 

SUYANTO dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bahwa : 

“saya menjual hasil pencuriannya berupa motor vixcion warna 

                                                           
61Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi, Buku Ajar, FH Unsoed, Purwokerto, hlm. 35. 

 

62 Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 14.00 WIB. 
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merah maron kesaudara hendrik (tertangkap).” 

 

Penadah sangat berpengaruh terhadap kejahatan begal, karena dari 

hasil kejahatan begal mereka menjualnya kepada si penada untuk dapat 

menhasilkan uang. Penadah sebagai pendorong pelaku kejahatan begal 

untuk memulai lagi kejahatannya. Seandainya penadah maka pelaku 

kejahatan begal tidak lagi mempunyai akses untuk menjual barang hasil 

pencuriannya ke penadah lagi. 

D. Upaya Kepolisian dalam meenanggulangi Kejahatan Begal Yang 

Menggunakan Senjata Tajam di Kabupaten Probolinggo 

 

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu 

anggota Polisi IPDA LUKMAN WAHYUDI Sat Reskrim Polres Probolinggo, 

pada tanggal 31 Maret 2017 menyebutkan bahwa upaya Polres Sampang 

dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan diwilayah kabupaten 

Probolinggo. 

Kejahatan begal merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas 

harta benda namun juga nyawa seseorang. Para pelaku sendiri tidak segan – 

segan untuk melakukan kekerasan dalam mendapatkan apa yang di inginkan. 

Dalam proses upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh penegak 

hukum sendiri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, yang diatur dalam pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

2002, Polres Kabupaten Probolinggo menempuh 2 upaya yaitu : 
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1. Upaya Preventif 

a) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk 

mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban 

pembegalan. 

Masalah berkaitan tugas dan tanggung jawab antara polisi dan 

masyarakat sering dikumandangkan dalam berbagai rapat kerja 

internal kepolisian ataupun pada setiap pertemuan bahwa “ polri tidak 

akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan 

partisipasi masyarakat’. Tampaknya, ucapan-ucapan tersebut kini lebih 

banyak merupakan slogan yang dalam kenyataan kehidupan 

masyarakat tidak pernah diikuti atau diwujudkan secara konsisten, baik 

oleh pihak kepolisian itu sendiri maupun oleh pihak masyarakat. Salah 

satu perwujudan dari ucapan-ucapan dimaksud adalah pelaksanaan 

siskamling (sistem keamanan lingkungan) yang telah banyak 

memberikan bantuan posisitif bagi keberhasilan polisi, khususnya di 

Indonesia. Pelaksanaan siskamling inipun masih terbatas pada waktu 

tertentu (biasanya malang hari) dan didaerah tertentu (biasanya 

dilingkungan perumahan, bahkan diperumahan mewah/real estate 

hamper tidak pernah ada keikutsertaan penghuni secara langsung, 

kecuali oleh satpam (satuan pengamanan) yang digaji untuk tugas-

tugas pengamanan. Di pihak lain, perubahan - perubahan bahwa belum 

diikuti dengan perubahan mekanisme kerja di setiap aparat organisasi 

pemerintah, khususnya kepolisian RI. Terhadap operasi 

penanggulangan kejahatan terutama yang bersifat preventif, pihak 

kepolisian sampai sejauh ini belum mengadakan suatu tindakan yang 
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bersifat antisipatif terhadapa gerak perubahan kondisi social 

sebagaimana diuraikan diatas. Dengan demikian, belum dapat 

membedakan secara lebih rinci pola perkembangan kehidupan 

masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. 

Dalam melibatkan tokoh masyarakat sebagai social control 

untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, itu merupakan hal yang 

harus dilakukan. Upaya kepolisian tidak akan berhasil bila tidak ada 

campur tangan dari masyarakat sendiri.63 

Dari upaya kepolisian diatas, hasil yang didapatkan yaitu 

terwujudnya pelaksanaan siskamling (system keamanan lingkungan) 

yang telah banyak memberikan bantuan posisitif bagi keberhasilan 

polisi, khususnya di Indonesia. 

b) Penyebaran anggota kepolisian untuk berpatroli di titik rawan 

begal. 

 

Beberapa titik kerawanan untuk kejahatan begal, berada di 

setiap perbatasan probolinggo, yaitu perbatasan Kabupaten 

Probolinggo dengan Lumajang, perbatasan Kabupaten Probolinggo 

dengan Pasuruan, perbatasan Kabupaten Probolinggo dengan 

Situbondo, perbatasan Kabupaten dengan Kota Probolinggo, dan di 

Kecamatan yang berada di tengah. Tepatnya disekitaran kecamatan 

leces. Di titik itulah pembegalan kerap terjadi, dari setiap titik rawan 

                                                           
63Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1100 WIB. 
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tersebut maka pihak kepolisian pengerahkan anggotanya untuk 

berpatroli disekitaran titik rawan  begal tersebut. 64 

Hasil yang didapat setelah melakukan upaya tersebut yaitu 

berkurangnya kejahatan begal disekitaran titik rawan begal yang 

ditunjukkan pada table yang diuraikan diatas, dari tingkat kejahatan 

begal diwilayah Kabupaten Probolinggo. 

c) Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat rawan begal. 

 

Pemasangan CCTV diberbagai tempat rawan begal, sangat 

memudahkan kepolisian untuk mengetahui pelaku pembegalan. Hal ini 

dilakukan agar dapat mengurangi angka kejahatan di wilayah hukum 

Kabupaten Probolinggo. Disetiap kali ada pembegalan, kami kesulitan 

untuk mengungkap pelaku kejahatan tersebut Karena pihak kepolisian 

masih kurang memerlukan alat bukti yang cukup untuk mengungkap 

kebenaran tersebut.  

Hasil yang didapatkan setalah upaya ini dilakukan, bahwa 

pemasangan CCTV dapat mengetahui langsung letak kejahatan itu 

berada dana dapat memberikan bukti yang nyata setelah pelaku 

tertangkap. Tetapi upaya ini masih belum dilakukan karena sarana dan 

prasarana belum ada. 

d) Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan. 

 

Dalam rangka menghimbau masyarakat akan maraknya 

kejahatan begal disekitaran wilayah Kabupaten Probolinggo, Polres 

                                                           
64 Ibid.  
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Probolinggo menghimbau kepada masyarakat dengan memberikan 

sepanduk yang berisi tentang himbauan bahaya begal diberbagai titik 

rawan begal. Guna masyarakat yang melintasi setiap jalan rawan begal 

agar tetap berhati – hati.65 

Hasil yang didapatkan dari upaya tersebut, dengan memberikan 

himbauan terhadap pengendara motor agar tetap berhati – hati dan 

waspada saat dijalan. Masyarakat bisa mengetahui titik rawan 

kejahatan dan bisa mengatur kondisi yang tepat saat akan melewati 

jalan tersebut. 

e) Pihak polisi melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap 

hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam 

rawan begal dan ditempat – tempat rawan begal. 

 

Pelaksanaan fungsi polres Probolinggo yang diarahkan kepada 

upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat seperti halnya kejahatan begal di Polres kabupaten 

Probolinggo. Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak 

pembegalan, pihak Satuan Reserse Kriminal melakukan Operasi Rutin 

Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Mengenai Operasi Khusus 

Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan reserse kriminal 

melakukan operasi senjata tajam dan kelengkapan surat – surat 

kendaraan bermotor yang sasarannya yang salah satunya adalah 

                                                           
65 Ibid.  
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kejahatan begal dilakukan ketika angka kejahatan pembegalan yang 

semakin tinggi. 

Operasi Kepolisian yang dilakukan Satuan reserse Kriminal 

polres sampang adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam 

kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus 

perbulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap 

kendaraan bermotor dan daerah – daerah rawan begal. Operasi tersebut 

juga diupayakan untuk menimalisir dan mencegah terjadinya 

pembegalan disetiap tempat kabupaten Probolinggo.66 

Hasil yang didapat setelah melakukan upaya tersebut, angka 

kejahatan begal disekitar Kabupaten Probolinggo berkurang ditunjukan 

pada tabel 1 tentang tingkat kejahatan begal pada tahun 2015-2016. 

Dan juga ada dampak posisif bagi masyarakat agar tetap membawa 

kelengkapan sepada motornya serta memberikan rasa aman bagi 

pengendara sepeda motor pada saat melintasi jalan yang kondisi sepi. 

Terkait Maraknya aksi penjahat jalanan yang sering membegal 

pengendara sepeda motor menjadi perhatian jajaran Polres 

Probolinggo untuk semakin meningkatkan pengamanan. Salah satunya 

meningkatkan giat operasi kendaraan bermotor di jalur-jalur rawan. 

Sabtu malam (14/3), Satlantas Polres Probolinggo menggelar operasi 

di jalur rawan aksi kejahatan. Yakni, di Jalan Raya Kecamatan Leces 

dan Kecamatan Dringu. Puluhan personel menghentikan semua 

                                                           
66 Ibid. 
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pengendarasepeda motor dan beberapa pengemudi mobil. Sasarannya, 

pengguna motor atau mobil yang membawa senjata tajam (sajam) 

ataupun senjata api (senpi). Operasi kendaraan bermotor di jalan raya 

ini hampir digelar setiap malam dan lokasinya berpindah-pindah. 

Namun, diprioritaskan di jalur yang rawan kejahatan jalanan. Anggota 

Satlantas Polres Probolinggo sendiri berupaya memberikan rasa aman 

kepada masyarakat. Serta mencegah terjadinya kejahatan. Pelaksanaan 

operasi kendaraan bermotor tersebut dipimpin oleh Kasat lantas, 

Kapolsek Leces, Kbo Lantas dan KRI Polres Probolinggo dengan 

kekuatan 31 anggota. Dilaksanakan mulai pukul 21.00 - 23.00 WIB, 

Dari giat operasi malam itu, terdapat 12 pelanggaran dengan tindakan 

penilangan dan penyitaan kendaraan karena tidak bisa menunjukkan 

surat-surat kendaraan ataupun STNK yang dibawa sudah mati. 

Sedangkan kendaraan yang disita yakni 4 sepeda motor dan 1 mobil.67 

2.  Upaya Represif 

 Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya 

untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian social 

yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu 

karena terjadinya ssuatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegak hukum 

yang dilakukan oleh kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas. 

                                                           
67Polres Probolinggo, Marak Begal Gencarkan Operasi Malam, http://tribratanews.Polres 

probolinggo.info. 2017. Akses tanggal 20 April 2017. 
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 Ada beberapa cara penanggulangan oleh Polres Probolinggo 

terhadap pelaku kejahatan begal yang penulis akan sampaikan setelah 

melakukan wawancara dengan IPDA LUKMAN WAHYUDI, yaitu : 

a) Menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku; 

 

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, 

maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa 

penangkapan penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan 

apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan 

kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan 

dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan 

apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk 

menjalani masa pidananya, meraka kemudian diadakan pembinaan 

yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti : 

1) Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah 

dari luar yang cukup dikenal. 

2) Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum 

3) Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga pemasyarakatan. 

4) Memberikan keterampilan sesuai dengam68 

b) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku 

kejahatan begal 

 

Pihak Polres Probolinggo menjalin kerjasama dengan 

kepolisian daerah lain khususnya yang berhubungan dengan 

                                                           
68Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1100 WIB. 
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lingkuo wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran 

dan penangkapan jaringan pelaku kejahatan begal. Pihak 

Polres Probolinggo juga melakukan pendalaman terhadap 

jaringan pelaku kejahatan begal serta penadahnya diwilayah 

hukum kabupaten Probolinggo. Sehingga pihak Polres 

Probolinggo dapat melakukan penangkapan terhadap para 

penadah barang hasil pencurian bermotor tersebut.69 

c) Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan 

masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak 

ditempat sesuai dengan SOP.  

  

Dalam kegiatan untuk memberantas aksi kejahatan begal, 

guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten 

Probolinggo. Pihak Polres Probolinggo memeliki prosedur 

untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan 

begal ditempat kejadian. Penembakan tersebut dilancarkan 

apabila pelaku kejahatan begal meresahkan masyarakat dan 

melawan petugas saat penangkapan. Pihak Polres Probolinggo 

diberikan perintah agar menggunakan senjata apabila saat 

penanggkapan tersebut ada perlawanan dari pelaku dan 

mengancam nyawa petugas kepolisian, maka dari itu sesuai 

dengan SOP yang sudah ada, pihak kepolisian melancarkan 

tembakan terhadap pelaku tersebut guna memperbudah 

                                                           
69 Ibid. 
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kegiatan penangkapan.70 

 Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk 

melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang 

kebijakan kriminal. Kebijkan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan 

yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan atau 

upaya – upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan atau upaya – 

upaya untuk perlindungan masyarakat.71 

 Mengacu pada pendapat Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam 

menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi 

langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan 

(preventif).72 

 Langkah – langkah preventif menurut Baharudin Lopa yaitu : 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyatn untuk mengurangi pengangguran, 

yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 

2. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan – penyimpangan. 

3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum 

rakyat. 

4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 

untuk lebih meningkatkan tindakan represih maupun preventif. 

                                                           
70 Ibid. 
71 Barda Nawawi Arif. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 

dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta. Kencana. Hal 77. 
72 Baharudin Lopa & Moch Yamin. 2001. Undang – Undang Pemberantasan Tipikor. 

Bandung. Hal : 16. 
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5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi 

pelaksana penegak hukum.73 

E. Hambatan Polres Kabupaten Probolingo Dalam Upaya Menanggulangi 

Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 

IPDA LUKMAN WAHYUDI yang merupakan penyidik di Polres Kabupaten 

Probolinggo bahwa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam 

memberantas pelaku kejahatan begal merupakan suatu yang sulit di pecahkan 

untuk menemukan pelaku, apabila tidak ada saksi, kurangnya barang bukti 

dalam mengungkapkan kasus tindak pidana tersebut. Kurangnya kesadaran 

masyarakat terhadap hukum yang berlaku, tetapi sebesar apapun kendala yang 

dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alas an untuk tidak 

melaksanakan proses penegakan hukum atau mengatasi kendala tersebut. 

1) Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian 

 Untuk membuktikan bahwa kepolisian dapat mengungkap pelaku 

yang masih berstatus pencarian orang (DPO), pihak kepolisian 

membutuhkan keterangan saksi – saksi yang memungkinkan untuk 

mengungkap suatu kejahatan tersebut. Dalam keterangan saksi tersebut 

dijadikan pula sebagai alat bukti terhadap pelaku kejahatan begal tersebut. 

Namun dalam hal ini keterbatan saksi oleh polres kabupaten terhadap 

                                                           
73Ibid. hal :16 – 17. 
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kejahatan begal kurang memungkinkan karena mereka yang mau dijadikan 

saksi takut dengan kesaksiannya.74 

2) Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti  

 

 Karena dalam proses penanganannya terkadang pelaku ada tapi 

barang bukti tidak ada, karena barang bukti yang mau dijadikan bukti 

sudah dihancurkan terlebih dahulu, namun meskipun begitu tetap 

diusahakan mencari barang bukti suapaya apa yang dipersangkakan 

kepada pelaku dapat dilaksanakan. Pada umumnya pelaku menjual barang 

bukti kesuatu daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, 

sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya. Pasal 183 KUHAP 

mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, 

kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa 

saja yang dapat disita, yaitu: 

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari 

tindak pidana 

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya 

                                                           
74Wawancara dengan Ipda. Lukman Wahyudi. Sat Reskrim Polres Probolinggo. Hari Rabu 

Tanggal 29-03-2017 jam 1100 WIB. 
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3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan 

tindak pidana 

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana 

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan, 

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti : 

a) Merupakan objek materiil 

b) Berbicara untuk diri sendiri 

c) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana 

pembuktian lainnya 

d) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan 

terdakwa 

3) Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi 

tentang adanya kejahatan begal. 

 

 Sebagian masyarakat masih menutup-nutupi adanya tindak pidana 

yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya. Karena masyarakat takut 

memberikan informasi kepada kepolisian demi keamanan diri sendiri. 

Partisipasi masyarakat dikabupaten Probolinggo memang sangat kurang 

dalam hal memberantas kejahatan begal. Masalah keterkaitan tugas dan 

tanggung jawab antara polisi dan masyarakat sering dibicarakan dalam 

rapat kerja internal kepolisian ataupun setiap pertemuan bahwa “Polri 

tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan 
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partisipasi masyarakat”. Kedudukan, peran, dan tugas serta tanggung 

jawab pihak kepolisian sendiri khususnya petugas polisi, berada ditengah- 

tengah diantara pelaku kejahatan dan masyarakat. Kedudukan yang 

demikian sangat rawan. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan akan 

merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat, sedangkan keberhasilan 

menanggulangani kejahatan merupakan ancaman serius terhadap polisi 

dan keluarga. 

 Dalam hal ini masyarakat enggan dalam memberikan laporan 

kejahatan yang terjadi disekitar mereka karena ketidak percayaan 

masyarakat terhadapa pihak kepolisian dalam menanganinya. Mereka 

seolah-olah bertindak sendiri dalam menangi sebuah kejahatan sekaligus 

menghakimi sendiri. Dimana polisi, masyarakat, dan pelaku kejahatan 

merupakan tritunggal. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda 

tetapi memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Ketimpangan hubungan 

interaksi antara ketiga unsur dimaksud akan mengakibatkan keguncangan-

keguncangan yang berarti. Hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-

reaksi masyarakat terhadap pelaksana tugas polisi dimasyarakat.75 

4) Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; 

termasuk budaya hukum masyarakat).  
 
 Kualitas kondisi lingkungan menjadi masalah utama, di mana 

lingkungan sosial dan aspek ekonomi menjadi faktor kriminogen pelaku 

melakukan kejahatan begal. Termasuk pula sistem sosial mempengaruhi 

seseorang berisiko menjadi korban, di mana salah satunya adalah korban 

                                                           
75 Ibid.  
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kejahatan begal dikarenakan mengenakan perhiasan yang berlebih dan 

adanya sikap para korban yang kurang waspada atau hati-hati dengan 

orang lain (terbuka pada orang lain).76 

5) Kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata

kerja dan manajemen).

Masih kurangnya penanggulangan kejahatan begal yang 

berorientasi pada pelaku dan korban, maupun penanggulangan secara 

terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun penanggulangan 

kejahatan begal yang telah dilakukan cukup komprehensif yang terdiri dari 

aspek preemtif, preventif dan represif, namun demikian hal ini masih 

belum efektif, di mana salah satu faktor penghambat yang masih kerap 

terjadi adalah korban tidak melapor atau kurang cepat melapor dan 

masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan 

keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya serta takut dijadikan 

saksi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkaan bahwa masih kurangnya 

rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kesadaran hukum 

masyarakat. Oleh karenanya upaya pencegahan penanggulangan secara 

preemtif dan preventive seharusnya lebih dapat dimaksimalkan, khususnya 

dilakukannya sosialisasi secara masif dan kontinyu kepada masyarakat 

mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan begal dan upaya 

pencegahannya.77 

76 Ibid. 
77 Ibid. 


