
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini media cetak maupun elektronik diramaikan dengan kasus 

pembegalan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Para pelakunya-pun 

bahkan tidak segan-segan membunuh korbannya apabila korban melakukan 

perlawanan. Tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena 

apabila tidak ada tindakan serius dari pihak berwajib, dikhawatirkan akan 

menjadi polemik yang berkepanjangan dan membuat resah masyarakat. Lebih 

parahnya lagi akan menghasilkan statement dari masyarakat yang menyatakan 

bahwa pihak berwajib tidak serius menanggapi dan menangani serta terkesan 

telah melakukan pembiaran terhadap para pelaku kejahatan begal. 

Penulis disini akan melakukan studi kasus di wilayah hukum Kabupaten 

Lampung Tengah, yang notabene telah menjadi sarang begal yang eksistensi 

para pelaku sudah diketahui kebanyakan masyarakat di Indonesia. Penulis 

tertarik membahas permasalahan ini karena penulis lahir dan besar di 

Lampung, inilah yang menjadi alasan penulis ingin membahas problem atau 

masalah kejahatan begal yang saat ini sedang marak di Lampung. Yang 

menarik untuk di lihat adalah para pelaku kejahatan begal yang mayoritas 

adalah warga/masyarakat lampung itu sendiri, seakan-akan kejahatan begal 

telah melekat pada identitas warga/masyarakat Lampung.  
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Hampir setiap hari terdengar kabar mengenai korban pembegalan baik 

sepeda motor, hp, uang dan lain-lain yang terkadang korbanya dilukai bahkan 

hingga menyebabkan korban meninggal dunia karena dalam melancarkan 

aksinya pelaku mendapat perlawanan dari korbannya. Karena maraknya aksi 

tersebut yang membuat lampung ketika malam hari menjadi saat –saat 

terhoror yang paling ditakuti oleh penduduknya. Ketakutan dan kekhawatiran 

akan pelaku begal telah dirasakan sehari-hari oleh penduduk lampung karena 

lambat laun para pelakunya tidak hanya melancar aksi pada malam hari saja 

melainkan siang hari mereka tetap berani menjalankan aksinya bahkan di 

tempat keramaian yang disaksikan oleh banyak orang. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Ipda Admar selaku Kabag Ops 

Reskrim Polres Lampung Tengah, pada tahun 2017 ada sekitar 248 kasus 

mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan yang terselesaikan 

atau telah diputus oleh pengadilan hanya sekitar 98 kasus. Sedangkan pada 

tahun 2018 ada sekitar 198 kasus dan yang mampu terselesaikan hanya 60 

kasus. Beliau menuturkan bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut 

merupakan tindak kejahatan pembegalan yang mana kejahatan tersebut masuk 

kedalam klasifikasi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.1 

Dalam dakwaanya, pelaku tindak kejahatan pembegalan dikenai Pasal 

365 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang 

berbunyi :  

                                                           
1 Wawancara dengan Ipda. Admar. Kabag Ops Reskrim Polres Lampung Tengah, 8 

Februari 2019 
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(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; 

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu 

atau pakaian jabatan palsu; 

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam no. 1 dan 3.2 

 

Pasal 365 Ayat (2) Angka 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian 

Dengan Kekerasan atau istilah dalam bahasa penyebutan umum yang 

digunakan oleh masyarakat merupakan sebuah tindak kejahatan jalanan 

“Pembegalan”. Karena pada setiap terjadinya tindak kejahatan tersebut, selalu 

di ikuti atau di sertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 

dilakukan di jalan umum agar korban memberikan kendaraan atau bendanya 

karena korban dibawah ancaman atau perlakuan kekerasan dari pelaku. 

Perbuatan tersebut selain memudahkan pelaku untuk merampas barang korban 

                                                           
2 Pasal 365 KUHP 



 

4 

 

ialah agar pelaku leluasa untuk melarikan diri dan tidak mendapat perlawanan 

dari korbannya. 

Lebih lanjut penulis akan melakukan analisan lebih mendalam mengenai 

tindak kejahatan pembegalan ini, apakah dakwaan yang diberikan telah sesuai 

atau bahkan sebenarnya tindak kejahatan pembegalan ini justru masuk pada 

ketentuan pasal lain. Dan mengenai penegakan hukumnya apakah telah efektif 

dan mampu meredam aksi kejahatan ini atau dibutuhkan alternatif lain guna 

mencegah terjadinya tindak kejahatan pembegalan semakin marak dan 

merajalela. 

B. Permasalahan 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan 

“Pembegalan” di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah ? 

2. Begaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak 

kejahatan “Pembegalan” di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah ? 

3. Bagaimanakah bentuk upaya penegak hukum dalam mencegah dan 

menanggulangi kasus tindak kejahatan “Pembegalan” di wilayah hukum 

Kabupaten Lampung Tengah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab maraknya tindak 

kejahatan “Pembegalan” di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah 
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2. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana yang diterima 

oleh para pelaku kejahatan “Pembegalan” di wilayah hukum kabupaten 

Lampung Tengah 

3. Mengetahui dan memahami sikap penegak hukum dalam menanggulangi 

dan mencegah kasus tindak kejahatan “Pembegalan” di wilayah hukum 

Kabupaten Lampung Tengah 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pembelajaran, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

pemikiran, dan memberikan perkembangan dalam ilmu kriminologi dan 

hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Agar dapat menjadi masukan bagi penegak hukum khususnya  diranah 

hukum pidana dalam menangani permasalahan mengenai tindak 

kejahatan “Pembegalan”. 

b. Agar dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain untuk 

penyusunan tugas akhir kuliah. 

c. Bagi penulis diharapkan akan menjadi wadah penerapan ilmu selama 

menempuh kuliah, serta untuk menyelesaikan tugas akhir untuk 

menyelesaikan program pendidikan S-1 (Strata 1). 
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E. Kegunaan Penilitian 

1. Agar masyarakat di Lampung Tengah tidak melakukan Tindak Kejahatan 

Pembegalan 

2. Dapat memperbaiki pola pikir masyarakat di Lampung Tengah akan 

Tindak Kejahatan Pembegalan 

3. Agar mampu meredam aksi Tindak Kejahatan Pembegalan yang sudah 

terlanjur menjamur di Lampung Tengah 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, dimana hukum adalah 

reaksi atau akibat dari perbuatan yang telah dilakukan manusia. Dimana 

suatu perbuatan lahir dari kesenjangan dan perilaku manusia dalam 

bermasyarakat seperti halnya tindak kejahatan pembegalan yang sengaja 

dilakukan oleh pelaku karena berbagai faktor dan sebagai reaksi hukum 

pidana yang tidak mampu membuat para pelaku kejahatan tersebut jera 

dalam melakukan tindak pidana. 

 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Lampung tengah, 

dikarenakan penulis sering dan banyak mengetahui tentang terjadinya 

tindak kejahatan Pembegalan di daerah Kabupaten Lampung Tengah. 
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Maka dari itu, penulis termotivasi untuk membahas tindak kejahatan 

pembegalan ini sebagai tugas akhir penulis. Yang terbaru penulis 

mendapat kabar yang mengatakan bahwa Aksi  pencurian dengan 

kekerasan (curas) kembali terjadi di wilayah Lampung Tengah. Saat ini 

modus operasinya berubah yang semula malam hari menjadi siang  hari. 

Masyarakat pun semakin dibuat tak tenang saat berpergian khususnya di 

siang hari. Sebab, para pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) alias 

begal saat ini semakin berani dalam beraksi tanpa memandang waktu dan 

kondisi.  

Alasan inilah yang mendasari keinginan penulis untuk membahas 

permasalahan ini. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan 

melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang 

sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak 

yang terkait langsung yaitu Ipda. Admar, S.Pd. selaku Kabag Ops 

Reskrim Polres Lampung Tengah, Nanang dan Endriyanto sebagai 

korban, Ahmadi (nama samaran) sebagai pelaku Pembegalan 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah 

peraturan perundang-undangan seperti KUHP, buku karangan 
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Moeljatno dan Bambang purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Barda 

Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, R.M. Suharto, Hukum Pidana Materii, 

Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, 

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, jurnal  Kajian Yuridis Tindak Pidana Dengan Kekerasan 

oleh H. Hendrawati, putusan pengadilan negeri gunung sugih dan 

internet berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

4. Teknik pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan teknik :  

a. Observasi 

Penulis menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati, 

mendatangi tempat kejadian, dan tempat yang di duga sebagai 

perkampungan begal seperti pada desa Kampung Tua Mataram Udik, 

dan Terbanggi Ilir, yang mana ke dua tempat tersebut berada pada 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Wawancara 

Wawancara penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

penulis dan narasumber. Dalam wawancara, penulis telah mengetahui 

dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari para narasumber 

seperti dari pihak kepolisian yaitu Ipda. Admar, S.Pd. selaku Kabag 
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Ops Reskrim Polres Lampung Tengah, Nanang dan Endriyanto 

sebagai korban, Ahmadi (nama samaran) sebagai pelaku Pembegalan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan menyipakan rekaman yang akan 

penulis gunakan pada saat mewawancarai narasumber, dan berupa 

kamera handphone untuk mengambil gambar (foto) para narasumber. 

d. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan penulis untuk mengumpulkan suatu 

informasi atau data dari peraturan perundang-undangan, buku, 

dokumen, dan internet. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan  metode penelitian 

deskriptif kualitatif dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 

keadaan yang terjadi saat melakukan penelitian mengenai Tindak 

Kejahatan Pembegalan. 

 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hukum dalam hal ini penulis membagi menjadi 4 

bagian bab yakni, dimana pembagian tersebut digunakan untuk mempermudah 

memahami dari isi dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab- 

bab tersebut akan dijelaskan yaitu sebagai berikut : 

  



 

10 

 

1. Bab I Pendahuluan 

Yaitu berisikan mengenai latar belakang tentang apa yang akan 

diteliti, berisikan hal-hal yang melatar belakangi penulis dalam 

penelitian. Berikutnya terdapat rumusan masalah yang membahas 

tentang apa yang akan diteliti oleh penulis dan dijadikan pembahasan 

oleh penulis, dan menjadi inti atau pokok dari pembahasan. Serta 

terdapat tujuan penulisan dimana membahas mengenai kejahatan 

pembegalan dan melakukan kajian terhadap kasus yang menjadi objek 

penelitian. Selanjutnya adalah manfaat yaitu hasil penulisan tersebut 

bermanfaat bagi subyek yang terkait dalam penelitian. Dan kegunaan 

sebagai acuan pembelajaran dan menjadi refrensi mengenai penanganan 

tindak kejahatan “Pembegalan”. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai teori/doktrin mengenai Tinjauan 

umum tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, Tinjauan 

umum tentang tindak pidana pencurian, Tinjauan umum tentang 

kejahatan pembegalan, Faktor-faktor penyebab kejahatan, Tinjauan 

umum tentang penegakan hukum dan Faktor-faktor penegakan hukum. 

3. Bab III Pembahasan 

Dalam bab ini berisikan mengenai pembahasan tentang 

permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta berisikan mengenai analisa 

terhadap permasalahan yaitu tentang tinjauan yuridis Kejahatan 

“Pembegalan” dan penegakan hukumnya. 
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4. Bab IV Penutup  

Setelah penyusunan Bab III mengenai Pembahasan, penulis 

menyusun bab IV yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, 

kesimpulan ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat oleh 

penulis setelah pembahasan yaitu analisa mengenai permasalahan yang 

dibahas penulis, dan apa yang didapat oleh penulis mengenai 

permasalahan yang diteliti dan permasalahan hukum yang diperoleh. 

Serta saran yaitu berisikan mengenai apa yang harus diperbaiki dari 

permasalahan hukum yang terjadi dan diteliti oleh penulis, saran 

didapatkan dari hasil analisa penulis. 


