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ABSTRAKSI

David  Dwi  Khrisandy.  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum  Universitas  
Brawijaya, Juli 2009, UPAYA PENANGGULANGAN PREMANISME DAN 
KEJAHATAN  JALANAN  DALAM  MEWUJUDKAN  KETERTIBAN 
MASYARAKAT  (study  di  Kantor  Kepolisian  Resor  Tulungagung),  Prof.  
DR. Koesno Adi, S.H. M.S., Ismail Navianto, S.H. M.H.

Manusia  sebagai  individu  dalam  melakukan  aktifitasnya  untuk 
mencukupi  segala  macam  kebutuhannya  tidaklah  dapat  dilakukannya  sendiri, 
sehingga individu tersebut masuk dalam komunitas yang disebut masyarakat, atau 
yang dikenal dengan “zoon politicon”, manusia sebagai makhluk sosial sehingg 
saling  melengkapi  satu  sama  lainnya.  Dari  adanya  hubungan tersebut  masing-
masing  dari  individu  tersebut  mempunyai  kewajiban  dan  haknya  dalam 
bermasyarakat  yang  berpedoman  pada  norma-norma yang  ada,  sehingga  dapat 
menciptakan keadaan yang aman dan tentram saat tidak ada pelanggaran norma.

Telah  dikemukakan  oleh  ahli  sosiologis  yang  berpendapat  bahwa 
kejahatan bersumber dari masyarakat,masyarakat yang memberi kesempatan dan 
masyarakat  itu  sendiri  yang menanggung akibat  dari  kejahatan itu  walau tidak 
secara langsung. Aksi premanisme dan kejahatan jalanan adalah salah satu bentuk 
kejahatan  yang  akan  terus  ada  dalam  masyarakat  yang  merupakan  bagian 
keseimbangan  antara  kebajikan  dan  kebatilan.  Dalam  upaya  memberantas 
kejahatan tersebut maka dalam periode Kapolri ini menghimbau kepada seluruh 
jajaran Polri untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan 
guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram.

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan 
berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode 
penelitian  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  ada.  Selanjutnya  akan  diteliti 
pelaksanaannya  dalam masyarakat.  Dengan  digunakan  metode  yuridis  empiris 
yang  didasarkan  pada  data  yang  kongkrit  yang  ada  dilapangan,  maka  dapat 
diketahui  upaya  Polri  dalam  melakukan  penanggulangan  premanisme  dan 
kejahatan  jalanan  oleh  Polri  dalam  fungsinya  menjalankan  tugas  dan 
kewenangannya.  Pelaksanaan  tugas  tersebut  untuk  meminimalisir  premanisme 
dan kejahatan jalanan dapat menyebabkan timbunya pelanggaran HAM kepada 
orang  yang  ditangkap,karena  belum  tentu  melakukan  aksi  kejahatan  yang 
memenuhi  unsurnya  dalam  sesuai  dengan  undang-undang.  Karena  dalam 
melakukan  operasi  premanisme  dan  kejahatan  jalanan  dapat  diketahui  antara 
orang yang telah  diproses  sampai  dengan persidangan tidak  sebanding dengan 
orang  yang  ditahan,bagi  orang  yang  tidak  sampai  dengan  proses 
persidangan,Polres  Tulungagung  bekerja  sama  dengan  instansi  lain,seperti 
departemen sosial untuk dilakukan pembinaan. Modus operandi yang dilakukan 
penjahat dalam melakukan aksinya sangat beragam, yang awalnya untuk mencuri 
sehingga melukai sampai dengan melakukan pembunuhan.

Upaya-upaya  yang  dilakukan  Polres  Tulungagung  dalam 
penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan antara lain dengan melakukan 
operasi pengamanan rutin maupun khusus untuk mencegah timbulnya kejahatan 
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tersebut  serta  melakukan  kegiatan  yang  menempatkan  personil-personil  polisi 
pada tempat-tempat dalam wilayah Tulungagung yang dianggap rawan terjadinya 
kejahatan, fungsi POLMAS tidak kesampingkan juga oleh Polres Tulungagung, 
karena  untuk  menjalin  kemitraan  yang  baik  dan  harmonis  antara  polisi  dan 
masyarakat,  sehingga setiap ada kejadian yang terjadi dalam masyarakat  maka 
dapat  segera  menginformasikan  kepada  pihak  kepolisian,  upaya  tersebut  juga 
telah didukung dengan upaya  Polres Tulungagung untuk melakukan sosialisasi 
kepada  masyarakat,  serta  tindakan  yang  sesuai  dengan  jalur  hukum  untuk 
menangkap,  melakukan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  kepada  tersangka 
untuk dilakukan penuntutan dalam persidangan terjadinya suatu kejahatan.

Kendala-kendala  yang  dialami  oleh  Polres  Tulungagung  adalah 
mengenai  jumlah  anggota  personil  Polres  Tulungagung  yang  tidak  sebanding 
dengan  jumlah  masyarakat  yang  ada  diwilayah  Tulungagung,  sehingga  fungsi 
pengawasan dapat terganggu dan tidak secara maksimal  kinerja polisi,  kendala 
yang  kedua  adalah  kurangnya  keikutsertaan  masyarakat  secara  penuh  dalam 
penanggulangi  kejahatan  tersebut  bahkan  kurang  tanggap  pada  saat  terjadi 
kejahatan karena menganggapnya masih dalam batas kewajaran yang tidak begitu 
merugikan terlalu  banyak.  Kendala yang lainnya  adalah mengenai keterbatasan 
proses penyidikan pada saat terjadinya kejahatan, untuk biaya operasional masing-
masing  anggota  Polisi  yang  bersangkutan  harus  mengeluarkan  biaya  sendiri, 
misalanya  dalam melakukan penangkapan tersangka dan beban pekerjaan yang 
penuh tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat  untuk  berorganisasi  antar  individu  dengan  yang  lainnya 

dibutuhkan rasa aman dan tentram, dimana keamanan dan ketentraman tersebut 

itu pada dasarnya ada didalam masyarakat itu sendiri. Adanya idigium ibi societas  

ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, hukum digunakan sebagai alat 

kontrol masyarakat untuk membatasi hak dan kewajiban masing-masing individu. 

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mengganggu terciptanya ketentraman dan 

keamanan masyarakat  itu,  salah satu contoh  adalah  perilaku  menyimpang dari 

individu sebagai bagian dalam masyarakat tersebut, sebagai orang yang merasa 

bebas dalam menjalani  hidupnya  dapat  berbuat yang mengganggu ketentraman 

dan keamanan masyarakat itu, yang dapat lebih jauh sebagai bentuk kejahatan dan 

pelanggaran hukum dalam aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

“crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan 

melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.1

Norma-norma yang lahir didalam masyarakat terdapat beberapa macam, 

antara  lain  norma  agama,  norma  susila,  norma  kesopanan,  dan  norma  hukum, 

norma hukum ini adalah merupakan bagian norma yang terkodifikasi dan sebagai 

hukum tertulis,  dalam hukum pidana bersumber pada KUHPid (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana).

1 Ja’farus Sodiq. 2006. Pengaruh Kriminologi Dalam Masyarakat artikel kriminologi dan 
viktimologi termuat di Justice Buletin Fakultas UIM edisi 2. hal. 1.
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Kejahatan ditinjau dari segi sosiologis berpendapat : ”bahwa kejahatan 

itu  bersumber  dimasyarakat,  masyarakat  yang  memberi  kesempatan  untuk 

melakukan  kejahatan  dan  masyarakat  sendiri  yang  menanggung  akibat  dari 

kejahatan  itu  walaupun  secara  tidak  langsung,  oleh  karena  itu  untuk  mencari 

sebab-sebab kejahatan adalah dimasyarakat.2

Salah satu bentuk aksi kejahatan dan pelanggaran norma-norma hukum 

adalah  aksi  premanisme,  salah  satu  kejahatan  ini  adalah  dianggap  sebagai 

penyakit lama masyarakat yang sudah muncul sejak dari dulu, premanisme dan 

kejahatan jalanan sebagai kejahatan konvensional menunjukkan tren yang yang 

lebih  tinggi  tingkatannya  dibandingkan  dengan kejahatan  yang  dalam undang-

undang sebagai pidana khusus, misalnya  adalah KDRT, Pidana Narkotika,  dan 

sebagainya.

Sebagai  contoh  aksi  premanisme  dan  kejahatan  jalanan  berdasarkan 

BAP  oleh  kepolisian  resor  Tulungagung  adanya  salah  satu  kejahatan  yang 

dilakukan  oleh  tersangka  Heru  Adyta  Kurniawan  bin  Hendrik  Panjaitan  (27) 

bersama dengan istrinya Pipit Ratnaningrum binti Bjoko Prawoto (27), pada hari 

sabtu  tanggal  3  januari  2009 sekira  pukul  19.00  WIB,  disimpang  4  PKB Ds. 

Ketanon kecamatan kedungwaru kab. Tulungagung, tersangka bersama tersangka 

Pipit Ratnaningrum/ istrinya, telah mengambil barang berupa sebuah dompet/ tas 

warna coklat  berisi  uang tunai  Rp.  200.000,-,  KTM, KTP,  SIM C,  dan ATM 

mandiri,  kemudian  yang  kedua pada  hari  rabu  tanggal  14  januari  2009 sekira 

pukul  20.30  WIB,  dijalan  stadion  Ds.  Ketanon  kec.  Kedungwaru  kab. 

Tulungagung, tersangka bersama dengan tersangka Pipit  Ratnaningrum/istrinya, 

telah mengambil barang berupa tas plastik warna merah muda yang didalamnya 
2 Ibid, hal.1
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terdapat ayam goreng dan dompet warna hitam berisi uang tunai Rp. 300.000,-, 

sebuah kaca mata kir, SIM C, KTP, STNK sepeda motor, ATM BCA, dan yang 

ketiga  pada  hari  Minggu  tanggal  18  januari  2009  sekira  20.00  WIB,  dijalan 

stadion  Ds.  Ketanon  kec.  Kedungwaru  kab  Tulungagung,  tersangka  bersama 

dengan tersangka Pipit Ratnaningrum/istrinya telah mengambil barang berupa tas 

kulit  warna  hitam  merk  sophie  martin  yang  didalamnya  terdapat  tedapat 

handphone(HP)  merk  siemens  type  C-55 dan  dompet  kulit  warna  hitam merk 

sophie martin berisi uang tunai Rp. 170.000,-, KTP, dan SIM C.

Kejahatan  memang  merupakan  gejala  masyarakat  yang  sangat 

mengganggu  ketemtraman,  kedamaian  serta  ketenangan  masyarakat  yang 

seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan 

malam,  pagi  dan  sore,  perempuan  dan  laki,maka  kejahatan  tersebut  akan  ada 

sebagai  kelengkapan  adanya  kebajikan,  dilain  pihak,  para  ahli  kriminolgi  dan 

sosiologi berpendapat bahwa “ kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan 

tempat persemayaman bagi kejahatan (evil resides in imperfect environment).3

Adanya  fenomena  tersebut  yang  terus  marak  dalam  masyarakat 

Indonesia, dalam pergantian Kapolri baru ini muncul tugas baru sebagai tujuan 

utama  dalam  organisasi  kepolisian  Republik  Indonesia  yaitu  dengan 

pemberantasan premanisme di Indonesia.

Setelah  kejahatan  narkotika  dan  judi  yang  menjadi  konsentrasi  Polri 

sebagai  prestasi  yang  cukup  memuaskan,  kini  preman  yang  selama  ini 

meresahkan masyarakat menjadi target utama Kapolri pada saat ini. Tentu bukan 

hanya isapan jempol belaka,  tetapi  langkah kongkrit  Polri  untuk minimal  telah 

menunjukkan bukti kongkrit. premanisme adalah fenomena sosial bukan tindakan 
3 Nooach dkk. 1984. Kriminologi. Bandung : Tarsito. hal. 2
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kejahatan  semata.  Memang  juga  tidak  tepat  dikatakan  kehidupan  premanisme 

merupakan  korban  dari  sistem ekonomi  dan  sosial  yang  tidak  memungkinkan 

hidup layak. Tetapi, nyatanya sebagai dari mereka memiliki hidup sebagai preman 

karena tuntutan hidup.

Tidak bisa dipungkiri  bahwa premanisme juga marak karena tiadanya 

lapangan  kerja,  buruknya  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  sebagian 

pemuda  yang  merupakan  usia  kerja  produktif.  Hal  tersebut  butuh  sentuhan 

pemerintah khususnya instansi terkait dalam mendorong semangat pemuda untuk 

tetapi optimis menjalani hidup yang lebih normal dan lebih sehat.4

Operasi yang digelar sejak 2 November itu awalnya hanya diprioritaskan 

untuk polda di lima provinsi. Yakni Polda Metro Jaya, Polda Jateng, Polda Sumut, 

Polda DI Jogjakarta, dan Polda Jatim. Namun kini, kata Susno, operasi tersebut 

diperluas ke semua Polda di seluruh Indonesia. ”Ini atas perintah Kapolri karena 

banyaknya permintaan masyarakat agar operasi seperti itu digelar juga di daerah 

mereka,” ungkap mantan Kapolda Jabar itu.

Susno  menjelaskan,  operasi  premanisme  dan  kejahatan  jalanan  tidak 

akan  menjadi  operasi  misterius  yang  justru  akan  menimbulkan  kekhawatiran 

anggota  masyarakat.  Dia  beralasan,  operasi  itu  dilakukan  secara  terbuka  dan 

berdasarkan dengan undang-undang. ”Yang kami tangkap juga dikenakan pasal-

pasal.  Kalau  tidak  terbukti,  sesuai  dengan kewenangan polisi  akan dibebaskan 

dalam waktu  satu kali  24 jam,”katanya  Susno yang  didampingi  Kadiv  Humas 

Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira.5

4 www.ayifahi.net,  Polri dan Agenda Pemberantasan Premanisme, 14 November 2008.
5 Menado Post. Polri Berantas Preman. 11 November 2008
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Berbagai  faktor  sosial  dan  tekanan  psikologis,  dalam  perkembangan 

perekonomian bagi orang yang tidak mampu mengikutinya, masalah kemiskinan 

menjadi  alasan  utama  peningkatan  kejahatan  (kejahatan  jalanan)  karena 

kesejahteraan  yang  belum tercapai,  dimana  kejahatan  jalanan  disebabkan  oleh 

tuntutan bertahan hidup. kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang 

apabila  dibiarkan  menimbulkan  kerusakan  permanen  bagi  masyarakat,  karena 

kejahatan  ternyata  lebih  banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  lebih  muda,  atau 

orang-orang  pengangguran.  kejahatan  seolah-olah  melekat  pada  kelompok 

masyarakat  yang  memiliki  ciri-ciri  seperti  orang  miskin,  pengangguran, 

gelandangan-gelandangan,  dan  orang-orang  frustasi  dikalangan  keluarga  atau 

masyarakat sekitar.6

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka dirasa perlu mengkaji lebih 

jauh  upaya  Polres  Kabupaten  Tulungagung  dalam  mencegah  aksi  tindak 

premanisme  diwilayah  kabupaten  tulungagung  tersebut,  penulis  dalam  hal  ini 

mengambil judul “UPAYA PENANGGULANGAN PREMANISME DAN KEJAHATAN 

JALANAN DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana  modus  operandi  premanisme  yang  ada  di  wilayah 

tulungagung?

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tulungagung untuk 

melakukan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan?

3. Apakah kendala-kendala Kepolisian Resor Tulungagung dalam melakukan 

penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan?

6 Mien Rukmini. 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung : P.T. Alumni. hal. 94
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Dapat  memahami  dan  menganalisa  bagaimana  modus  pelaku  tindak 

pidana premanisme dan kejahatan jalanan dalam prakteknya melakukan 

kejahatan.

2. Dapat  mengetahui  dan  memahami  upaya  polri  dalam  melakukan 

penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan khususnya yang ada 

diwilayah tulungagung.

3. Memahami dan menganalisa apa saja kendala yang dialami oleh polri 

dalam melakukan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan  memperhatikan  tujuan  penelitian  diatas,  maka  manfaat  dari 

penulisan penilitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk  menambah 

wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu 

hukum pidana pada khususnya, mengenai penanggulangan premanisme 

dan  kejahatan  jalanan  oleh  kepolisian  Republik  Indonesia  wilayah 

kabupaten  tulungagung  dan  diharapkan  sebagai  pedoman  dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis
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Manfaat  secara  pribadi  adalah  untuk  memperluas  pengetahuan 

tentang penegakan hukum terhadap kejahatan  yang tejadi  didalam 

masyarakat  utamanya  aksi  premanisme dan kejahatan jalanan,  dan 

untuk  mengembangkan  penalaran,  membentuk  pola  pikir  dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh.

B. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi  aparat  penegak  hukum (kepolisian)  dapat  mengetahui  upaya 

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polri dalam usaha 

penanggulangan  premanisme  dan  kejahatan  jalanan  diwilayah 

tulungagung.

C. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapat suatu 

informasi  mengenai  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  para 

pelaku  tindak  pidana  dalam  menjalankan  aksinya,  sehingga 

masyarakat  yang  memungkinkan  sebagai  korban  kejahatan  dapat 

menjadi lebih waspada terhadap munculnya aksi kejahatan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Agar  penyusunan  skripsi  ini  dapat  lebih  mudah  dipahami  maka 

diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis, maka untuk itu penulis 
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akan menguraikan  secara berurutan dalam bentuk bab demi  bab pada masing-

masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa penulis 

melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan  pada  bagian  terakhir  menguraikan  sistematika  penulisan  yang  merupakan 

diskripsi singkat dari penulisan berdasarkan banyaknya bab.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai pengertian premanisme 

dan kejahatan jalanan yang sesuai dengan bahasan penulisan ini. Dan teori alasan 

penyebab timbulnya fenomena premanisme dan kejahatan jalanan.

Juga diuraikan mengenai kualifikasi  mengenai pelanggaran dan tindak 

pidana serta jenis-jenis tindak pidana yang sesuai dengan teori hukum pidana.

Pada  uraian  berikutnya  adalah  mengenai  penyebab  secara  teoritis 

timbulnya  kejahatan  didalam  masyarakat,  dan  pada  uraian  terakhir  adalah 

mengenai upaya penanggulangan secara teoritis terhadap kejahatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan masalah, 

lokasi  penelitian,  jenis  dan  sumber  data,  populasi  dan  sampel,  teknik 

pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang 

telah  diangkat  sekaligus  merupakan  hasil  dari  analisa  realitas  adanya  tindak 
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premanisme  dan kejahatan  jalanan,  dan  upaya  polri  dalam meminimalisir  dan 

memberantas tindak premanisme dan kejahatan jalanan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran, juga lengkap dengan 

lampiran-lampiran.

9



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak premanisme

1. Pengertian Preman

Kata  Preman  berasal  dari  kata  Free  Man yang  artinya  laki-laki  yang 

menganut  gaya  hidup  bebas  seenaknya  sendiri  tidak  peduli  lingkungan,7 

memaksakan kehendak dan lebih jauh lagi mereka melakukan tindakan kriminal 

seperti  memalak  dan  memeras  dari  gaya  hidupnya  yang  seperti  itu  akhirnya 

meresahkan  masyarakat.  Jadi  sebetulnya  istilah  preman  adalah  penekanannya 

pada  perilaku  seseorang  yang  membuat  resah,  tidak  aman  dan  merugikan 

lingkungan masyarakat. Dalam hukum pidana yang dianut oleh negara Republik 

Indonesia,  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia  tidak 

mendefinisikan  tentang  istilah  preman,  tetapi  dalam  pengertian  secara  umum 

adalah orang yang melanggar tata tertib dan ketentraman masyarakat dan negara 

yang lebih dapat sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Bagi  bangsa  Indonesia,  dambaan  akan  perikehidupan  yang  tertib, 

tentram  dan  sejahtera  merupakan  salah  satu  pendorong  kuat  perjuangan 

membentuk dan membangun negara Indonesia seperti  yang ternyata  dari  bunyi 

pembukaan UUD 1945 alenia IV yang anatara lain menyebutkan: “… membentuk 

suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

7  www.stmiklogika.com. Premanisme Penyakit Lama Masyarakat Kita, 11 november 
2008
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…”. Salah satu perlindungan terhadap bangsa dan tumpah darah Indonesia adalah 

terjaminnya perikehidupan yang tertib, tentram dan sejahtera.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat upaya 

mewujudkan  ketertiban,  ketentraman,  dan  kesejahteraan  adalah  apabila  timbul 

berbagai  bentuk  kejahatan  (crime).  Pembangunan  yang  telah  berhasil 

meningkatkan  taraf  kehidupan  rakyat  dan  merubah  wajah  kemiskinan  menjadi 

kemakmuran, dapat merosot kembali, karena meningkatnya tindak kejahatan.8

Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  adalah  suatu  kondisi  dinamis 

masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya  proses  pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang 

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi  segala  bentuk 

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, 

serta  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada 

masyarakat. 9

Perkembangan  masyarakat  dari  kehidupan  agraris  menuju  kehidupan 

industrial dengan segala aspek yang menyertainya, sering dibarengi pula dengan 

berbagai  bentuk-bentuk  penyimpangan  perilaku.  Hal  ini  bisa  dimaklumi  oleh 

karena sering perkembangan masyarakat  yang relatif  cepat  itu  selangkah lebih 

maju dibandingkan dengan sistem tata nilai yang hidup di masyarakat. Nilai lama 

8 Muladi,dkk. 1993. Kebijakan kriminal yang integrative untuk pencegahan dan penanggulangan 
tindak pidana perkotaan. Jakarta.Hal. 28
9 UU RI nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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menjadi  redup  dan  nilai  baru  belum  mantap  benar  menempati  posisi  serta 

fungsinya sebagai pedoman perilaku dimasyarakat.

Riak  situasi  yang  demikian  biasanya  lebih  dirasakan  diwilayah 

perkotaan,  karena  di  wilayah  ini  biasanya  populasi  pemukimannya  tinggi 

densitasnya  maupun  heterogenitasnya,  kesenjangan  diberbagai  aspek 

kehidupannya pun relatif besar.

Situasi ini sering dituding sebagai salah satu faktor tumbuh kembangnya 

perilaku  penyimpangan,  baik  yang  berskala  ringan  maupun  yang  berat 

(kejahatan).10

Jenis-jenis perilaku tersebut pada dasarnya erat berkaitan dengan faktor-

faktor antara lain:

a. Kemiskinan,  pengangguran,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kondisi 

pemukiman dan perumahan yang tidak sehat.

b. Semakin  banyaknya  kegagalan  warga  untuk  mengintegrasikan  dirinya 

dengan masyarakat secara sosial.

c. Semakin renggangnya ikatan sosial dan kekeluargaan.

d. Tingginya angka urbanisasi

e. Identitas kultural yang semakin tercemar, dan

f. Peranan mass media yang kurang mendukung dan bahkan justru bersifat 

sebaliknya, merangsang timbulnya kejahatan.11

2. Pengertian Tindak Pidana

10 Muladi,dkk. 1993. Kebijakan kriminal yang integrative untuk pencegahan dan penanggulangan 
tindak pidana perkotaan. Jakarta.Hal 2
11 ibid. hal 3
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Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi  masalah tindak 

pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban sebagai obyek dalam 

ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan:

a. Perbuatan  jahat  sebagai  gejala  masyarakat  dipandang  secara  concreet 

sebagaimana terwujud dalam masyarakat,  yaitu  perbuatan manusia yang 

memperkosa/menyalahi  norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. 

Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam kriminologis.

b. perbuatan jahat  dalam arti  hukum pidana.  Perbuatan jahat  disini  adalah 

perbuatan  jahat  sebagaimana  terwujud  in  abstracto  dalam  peraturan-

peraturan pidana.12

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum pembagian jenis tindak pidana dapat dikemukakan sebagai 

berikut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Sekalipun dalam KUHPidana yang sekarang berlaku tidak ada satupun 

pasal  yang  menyatakan  adanya  pembagian  tersebut  namun  adalah  merupakan 

kenyataan,  bahwa dalam KUHPidana  yang sekarang ini  berlaku tindak pidana 

dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan 

pelanggaran diatur dalam buku III.

Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tersebut didasarkan perbedaan 

prinsipil.  Dikatakan,  bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten”,  yaitu  perbuatan-

perbuatan  yang  meskipun  tidak  ditentukan  dalam  undang-undang  sebagai 

perbuatan  pidana,  telah  dirasa  sebagai  onrecht,  sebagai  perbuatan  yang 

12 A. Fuad Usfa. 2004. Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi. Malang : UPT. Penerbitan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 44.
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bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “wetsdelicten”, 

yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui 

setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.13

2. Delik Formil dan Delik Materiil (delik dengan perumusan secara formil dan 

delik dengan perumusan secara materiil)

Pada umumnya rumusan-rumusan delik didalam KUHPidana merupakan 

rumusan-rumusan dari apa yang disebut “voltooid delict”.

Sudarto (1989:46), menyatakan, bahwa delik formil itu merupakan delik 

yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut 

selesai  dengan dilakukannya  perbuatan  yang  dirumuskan  dalam rumusan delik 

tersebut (tanpa melihat  akibatnya).  Sedangkan delik materiil  adalah delik  yang 

perumusannya  dititikberatkan  pada  akibat  yang  tidak  dikehendaki  (dilarang). 

Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) 

tersebut benar-benar terjadi.

3. Delik  Commissionis,  Delik  Ommissionis,  dan  Delik  Commissionis  per 

Ommissionis Commissa.

a) Delik  Commissionis,  yaitu  delik  yang  berupa  pelanggaran  terhadap 

larangan-larangan  didalam  undang-undang.  Contohnya  pencurian, 

penggelapan, penipuan, dsb.

b) Delik  Ommissonis,  yaitu  delik  yang  berupa  pelanggaran  terhadap 

perintah  (keharusan-keharusan)  menurut  undang-undang.  Contohnya 

tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), 

dan menolong orang yang perlu ditolong (531 KUHP).

13 Ibid. hal 50-51

14



c) Delik Commissionis per Ommissinis Commissa, yaitu delik yang berupa 

pelanggaran  terhadap  larangan  undang-undang  (delik  commissionis), 

tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat. Contohnya seorang ibu 

yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya.14

4. Delik Dolus dan Culpa (doluese en culpose delicten)

a) Delik Dolus,  yaitu  delik-delik  yang memuat  unsur-unsur kesengajaan, 

atau  delik-delik  yang  oleh  pembentuk  undang-undang  dipersyaratkan 

bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

b) Delik  Culpa,  yaitu  delik  yang  memuat  kealpaan  sebagai  salah  satu 

unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi 

“dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.15

5. Delik  Tunggal  dan  Delik  Berganda  (enkevoudigde  en  samengestelde 

delicten)

a) Delik Tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu 

kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu 

kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

b) Delik  Berganda  yaitu  delik  yang  baru  merupakan  delik,  apabila 

dilakukan  beberapa  kali  perbuatan,  atau  delik-delik  yang  pelakunya 

hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila 

pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang 

dilarang  oleh  undang-undang.  Contoh  pasal  481  KUHPidana  tentang 

penadahan yang dilakukan berulang-ulang.

14 ibid. hal 52-53
15 ibid. hal 53-54
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6. Delik  yang  berangsung  terus  dan  delik  yang  tidak  berlangsung  terus 

(voorturende en niet voorturende/aflopende delicten)

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa 

keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam pasal 

333 KUHPidana tentang merampas kemerdekaan orang lain.16

7. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan (klactdelicten en nietklactdelicten)

Delik  aduan,  yaitu  delik  yang  hanya  dapat  dituntut  karena  adanya 

pengaduan dari pihak yang dirugikan. Deik-delik seperti ini misalnya delik yang 

diatur dalam pasal 310 KHUPidana dan seterusnya tentang penghinaan, pasal 284 

tentang perzinahan dan sebagainya.

Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut 

dan delik  aduan relatif:  delik  aduan absolut  misalnya  delik  yang  diatur  dalam 

pasal  284,  310,322  KUHPidana.  Dan  delik  aduan  relatif  misalnya  delik  yang 

diatur dalam pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

8. Delik  sederhana  (eenvoudige  delicten)  dan  dan  delik  yang  ada 

pemberatannya (gegualificeerde delicten)

a) Delik sederhana adalah delik-delik yang dalam bentuknya yang pokok 

seperti  yang  dirumuskan  dalam undang-undang.  Misalnya  delik  yang 

diatur dalam pasal 362 KUHPidana tentang pencurian.

b) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok. 

Yang karena didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan 

maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.  Contohnya delik 

yang diatur dalam pasal 365 KUHPidana.

16 ibid. hal 54

16



B. Sebab dan penanggulangan terjadinya kejahatan.

1. Teori-Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam  ilmu  kriminologi  yaitu  ilmu  yang  mempelajari  tentang 

kejahatan,17 maka  sebab-sebab  terjadinya  kejahatan  dapat  diterangkan  dengan 

menggunakan tiga aliran besar sebagai berikut:

a. Aliran Kriminologi Klasik

Aliran ini berdasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri 

fundamental  manusia  dan menjadi  dasar  bagi  penjelasan  perilaku  manusia  dan 

menjadi  dasar bagi  penjelasan perilaku  manusia  baik yang bersifat  perorangan 

maupun kelompok. Intelegensi manusia mampu mengarahkan diri sendiri dalam 

arti  dia adalah penguasa dari  nasibnya,  pemimpin dari  jiwanya,  makhluk yang 

mampu memahami dirinya sendiri dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan 

kehendaknya. Aliran dalam teori ini merupakan hasil dari pengamatan saja tanpa 

penelitian ilmiah secara akademik, merupakan perenungan dari para filsafat. Yang 

termasuk dalam aliran klasik ini adalah:

1) Teori Roh Jahat

Ada kehidupan diluar  kehidupan manusia,  sehingga ada pengaruh jahat 

atau  kerasukan  yang  bisa  mempengaruhi  perbuatan  atau  apa  yang 

dilakukan  oleh  seseorang.  Dalam  penjelasan  tentang  kejahatan, 

spiritualisme  memiliki  perbedaan  mendasar  dengan  metode  penjelasan 

kriminologi  yang  ada pada  saat  ini.  Penjelasannya  memfokus  perhatian 

pada perbedaan antara kebaikan yang akan datang dari Tuhan atau Dewa 

dan keburukan yang  datang dari  setan.  Seserang yang  telah  melakukan 

17 Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta : RajaGrafindo. Hal 9
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kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena pengaruh  bujukan 

setan atau roh jahat.18

2) Teori Kemauan Bebas

Dasar  pemikiran  teori  ini  adalah  manusia  merupakan  makhluk  yang 

mempunyai  kehendak  bebas  atau  free  will.  Dimana  dalam  bertingkah 

manusia  memiliki  kemampuan untuk memperhitungkan  segala  tindakan 

berdasarkan keinginannya.19

Munculnya  teori  ini  berdasarkan  pandangan  bahwa  manusia  adalah 

makhluk  bebas  sebebas-bebasnya,  sehingga  mempunyai  pilihan  dari 

kemauan  individu  setiap  manusia  dalam  kehidupannya  tanpa  pengaruh 

atau  tekanan  dari  siapapun.  Sehingga  kejahatan  terjadi  karena  manusia 

lebih memilih perbuatan jahat dari pada perbuatan baik.

3) Teori Hedonistik

Hedonisme merupakan doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting 

didunia  dan  harus  dijadikan  tujuan  dari  setiap  perbuatan.  Sehingga 

menurut  teori  ini  manusia  mengatur  tingkah  lakunya  atas  dasar 

pertimbangan  suka  dan  duka.  Suka  diperoleh  dari  tindakan  tertentu 

dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama. Maka 

dari  itu  si  petindak  diperkirakan  berkehendak  bebas  dan  menentukan 

pilihannya  berdasarkan  perhitungan  hedonis.  Sehingga  inilah  yang 

menjadi penjelasan tentang sebab musabab dari kejahatan.20

b. Aliran Kriminologi Positif

18 ibid. 19
19 ibid. hal 34
20 ibid. hal 28
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Pada aliran  positif  ini  perilaku  manusia  ditentukan  oleh  faktor  diluar 

kontrolnya  baik  biologik  maupun kultural.  Ini  berarti  manusia  bukan makhluk 

yang bebas untuk berbuat menurut kehendaknya dan intelegensinya akan tetapi 

makhluk  yang  dibatasi  atau  ditentukan  oleh  perangkat  biologiknya  dan  situasi 

kultural. Yang termasuk dalam aliran ini:

1) Mahzab italia/mahzab Biologi

Tokoh dari aliran ini adalah Cesare Lombroso. Inti dari ajaran lombroso 

ini kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili  suatu tipe atau keanehan 

fisik  yang  berbeda  dengan  non  kriminal.  Lombroso  mengklaim  bahwa 

para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan 

dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.21 

Dalam  teorinya  lombroso  tentang  Born  Criminal yaitu  penjahat  yang 

dilahirkan menyatakan bahwa penjahat adalah bentuk yang lebih rendah 

dalam  kehidupan  yang  mendekati  nenek  moyang.  Penjahat  dibedakan 

dengan  non  kriminal  melalui  beberapa  atavistic  stigmata ciri-ciri  fisik 

pada  makluk  pada  awalnya  perkembangannya  sebelum  benar-benar 

menjadi  manusia.  Lombroso  mengklasifikasikan  penjahat  dalam  empat 

golongan yaitu:22

a) Born  Criminal  yaitu  orang  yang  berdasarkan  pada  doktrin 

atavisme.

b) Insane criminal yaitu orang-orang yang tergolong dalam kelompok 

idiot, embisil, paranoid.

21 WME Noach, Graf Van Den Heavel. 1992. Kriminologi suatu pengantar, diterjemahkan oleh 
J.E. Sahetapy. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 107
22 Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. Op cit. hal 24
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c) Occasional  criminal  atau  criminaloid  yaitu  pelaku  kejahatan 

berdasarkan  pengalaman  yang  terus-menerus  sehingga 

mempengaruhi pribadinya.

d) Criminal  of  passion  yaitu  pelaku  kejahatan  yang  melakukan 

tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatannya.

2) Mahzab Perancis/Mahzab Sosiologis

Pada  aliran  ini  terdapat  beberapa  tokoh  antara  lain  Lacassagne 

memunculkan teori yang merupakan kritik terhadap teori dari Lombroso. 

Lacassagne  mendasarkan  teorinya  pada  anggapan  bahwa  kejahatan 

merupakan  suatu  jenis  penyakit  yang  disebabkan  oleh  kuman,  namun 

berkembangnya  kuman  tetap  digantungkan  pada  kondisi  manusianya. 

Kemudian tokoh lain yakni Monouvier juga beranggapan bahwa kejahatan 

dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolok ukur. 

Menurutnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milie atau lingkungan 

dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah 

yang banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang.23

Selain itu juga G. Tarde dengan hukum imitasi atau meniru perilaku orang 

lain  sehingga  beliau  menyatakan  bahwa  perilaku  jahat  dari  seseorang 

sesungguhnya timbul karena meniru perilaku orang lain.

Pada intinya lingkungan ditentukan sebagai pusat yang memberi pengaruh 

pada  perilaku  seseorang.  Lingkungan  yang  dimaksud  adalah  keadaan 

lahiriah tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah  dilihat  sebagai 

23 ibid. hal 24-25
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faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor 

bagi terjadinya kejahatan.24

3) Mahzab Biososiologis

Menurut  Enrico  Ferri  memberikan  penekanan  pada  kesalinghubungan 

(interrelatedness)  dari  faktor-faktor  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang 

mempengaruhi  kejahatan.  Kejahatan dapat dijelaskan melalui  studi-studi 

pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur) 

dan  faktor-faktor  sosial  (umur,  jenis,  kelamin,  variabel-variabel 

psikologis).  Menurut  teori  ini  kejahatan  dapat  dikontrol  atau  diatasi 

dengan perubahan-perubahan sosial.25

4) Mahzab Spiritualisme

Pada mahzab ini kejahatan timbul sebab spiritualisme yaitu agama. M De 

Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada pelapisan bawah 

masyarakat, pengasingan diri terhadap Tuhan serta pandangan hidup dan 

pandangan dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong dalam hal 

dorongan-dorongan moral adalah merupakan dasar dimana kebusukan dan 

kejahatan berkembang dengan subur.26

3. Aliran Kriminologi Kritis

Penyebab kejahatan tidak bisa terlepas dari proses-proses sosial dalam 

masyarakat.  Teori  ini  timbul  dengan  menyederhanakan  persoalan  penyebab 

kejahatan yaitu khusus pada kapitalisme. Dalam kriminologi kritis kita tidak perlu 

berfikir secara kausal.  Dalam kriminologi kritis  memberikan suatu pembebasan 

dimana bahwa dasar hak asasi manusia hanya dapat dicapai melalui suatu revolusi 

24 WME Noach, Graf Van Den Heavel. Op cit. hal 104
25 Topo Sosial, Eva Achjani Zulfa, op cit. hal 39-40
26 Soerjono Soekanto. 1986. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 17.
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sosial  atau  komunis.  Aliran  ini  timbul  dari  ketidakpuasan  dari  teori  klasik 

positivistis.27

Menurut  Mulyana  W.  Kusuma  (1984),  paradigma  interaksionis 

menunjukkan  bahwa  kriminalitas  adalah  kualitas  yang  tidak  terletak  pada 

perilaku,  melainkan  pada  respons  terhadapnya,  dan  orang  yang  dicap  sebagai 

penjahat melalui proses interaksi. Terdapat kecenderungan bahwa individu yang 

dicap sebagai penjahat mengidentifikasikan diri  dengan cap itu.  Sementara  itu, 

paradigma  kritis-radikal  menggariskan  bahwa  kelas  ekonomi  dominan  yang 

memiliki  dan  mengendalikan  sarana  produksi,  mengkriminalisasikan  pelaku-

pelaku yang mengancam tatanan sosial-ekonomi yang mengungkungnya. Seperti 

pada  premis-premis  yang  telah  dikemukakan  diatas,  Charles  E.  Reasons 

mengutarakan  pendapatnya  sehubungan dengan fase-fase  tumbuhnya  kejahatan 

(kriminalitas).  Ia menganggap paling tidak terdapat  tiga cara memandang yang 

penting  dalam  perkembangan  bidang  pengetahuan  ilmiah  kriminologi,  yang 

pertumbuhannya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial, 

maupun pengaruh-pengaruh ideologi, yakni:

a. perspektif  yang  menekankan  sebab  kejahatan  didalam  dari 

individu. Disini dikembangkan mengenai asumsi-asumsi mengenai 

perbedaan-perbedaan  antara  penjahat  dan  bukan  penjahat,  dan 

penelitian-penelitian kriminologi yang berangkat dari perspektif ini 

bertujuan untuk menemukan perbedaan tersebut. Pencarian sebab-

sebab  kriminalitas  dalam  keunikan  ciri-ciri  penjahat  didasarkan 

atas perspektif koreksional tentang kejahatan.

27 J.E. Sahetapy. 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 52-
55
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b. perspektif  kedua  memperluas  wawasan  mengenai  penyebab 

kejahatan  dan  menggeser  pusat  perhatian  dari  individu  kepada 

kondisi-kondisi  yang menghasilkan penjahat.  Konsepsi kejahatan 

sebagai  hasil  sistem  sosial  adalah  perspektif  yang  kian  dianut 

didalam kriminologi. Nampak struktur kesempatan yang berbeda, 

kemiskinan, rasisme, dan lain-lain, sebagai faktor penyebab yang 

penting.  Sebab-sebab  kriminalitas  menjangkau  pula  keluarga, 

kelompok  sepermainan,  dan  komunitas.  Penjahat  dipandang 

sebagai  hasil  normal  dari  kondisi-kondisi  yang  buruk  dan 

pahologis.

c. dalam  perkembangan  selanjutnya,  tumbuhlah  cara  memandang 

yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran mengenai sifat politis 

kejahatan,  beberapa  ahli  kriminologi  mempertanyakan  legitimasi 

perundang-undangan  tertentu  dan  otoritas  negara  serta  mulai 

menyelidiki  secara  kritis  asal-usul  penegakan  dan  pelaksanaan 

hukum didalam konteks kepentingan-kepentingan, kekuasaan, dan 

konflik.28

Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an, beberapa teoritisi telah 

mempergunakan  teori  pendekatan  kontrol  terhadap  kenakalan  anak/remaja. 

Konsep-konsep  tentang  kepribadian  dan  sosialisasi  sudah  biasa  digunakan 

penelitian-penelitian sosiologis tentang deviance, pada tahun 1951, Albert J. Reis, 

Jr. telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan 

hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial; 

teori  yang  kemudian  hari  memperoleh  perhatian  serius  dari  sejumlah  pakar 
28 Drs. Abdulsyani. 1987. sosiologi kriminalitas. Bandung. Remaja Karya. Hal 24-25.
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kriminologi. Reiss mengemukakan ada tiga komponen sosial dari kontrol sosial 

dalam menjelaskan kenakalan remaja.

Ketiga komponen tersebut adalah (1) kurangnya kontrol internal yang 

wajar  selama  anak-anak,  (2)  hlangnya  kontrol  tersebut,  dan  (3)  tidak  adanya 

norma sosial  atau konflik antara norma-norma dimaksud (disekolah,  orang tua, 

atau lingkungan dekat)29

Teori-teori dalam perspektif lain:

Teori-teori  dari  perspektif  lainnya  ini  merupakan  suatu  alternatif  penjelasan 

terhadap  kejahatan  yang  berbeda  dengan  dua  perspektif  sebelumnya,yang 

dianggap  sebagai  traditional  explanations.  Para  kriminolog  dari  perspektif  ini 

beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-

sifat  pelaku  atau  kepada  sosial.  Mereka  justru  berusaha  menunjukkan  bahwa 

orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa 

yang dilakukannya oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan,  khususnya 

mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

A. Teori Labelling

Para  penganut  “labelling  theory”  memandang  para  kriminal  bukan 

sebagai oang yang bersifat  jahat  (evil)  yang terlibat  dalam perbuatan-

perbuatan  bersifat  salah  tetapi  mereka  adalah  individu-individu  yang 

sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan 

pidana maupun masyarakat secara luas. Dipandang dari perspektif  ini, 

perbuatan  kriminal  tidak  sendirinya  signifikan,  justru  reaksi  sosial 

atasnyalah  yang  signifikan.  Jadi,  penyimpangan  dan  kontrol  atasnya 

29 Romli Atmasasmita. 2005. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung:Refika Aditama. 
Hal 42.
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terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak 

lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci 

terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada 

diri mereka sendiri.30

B. Conflict Theory

Perhatian  utama  mereka  adalah  konsekuensi  dari  pembuatan  dan 

penegakan  hukum.  Teori  konflik  lebih  jauh  mempertanyakan  proses 

pembuatan hukum itu sendiri,  menurut  mereka pertarungan (Struggle) 

untuk kekerasan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi  manusia. 

Konflik  teori,  sebagaimana  labelling  teori,memiliki  akarnya  dalam 

memberontak dan mempertanyakan tentang nilai-nilai.

2. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan  masalah  kejahatan  sangat  penting  karena  kejahatan 

membawa akibat yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil. Secara 

materiil ini akan terlihat dari jumlah pada korban kejahatan dan besarnya ongkos 

yang dikeluarkan oleh individu maupun oleh negara. Sedangkan secara immateriil 

maka masyarakat akan dirugikan dan seolah-olah negara tidak dapat menegakkan 

rule of law dan tidak dapat membina masyarakatnya.31

Dalam  penanggulangan kejahatan  Sutherland  mengungkapkan  betapa 

kompleksnya  usaha  penanggulangan  kejahatan,  sehingga  penting  sekali 

pelaksanaan  Crime  Prevention  dengan  metode-metode  tertentu  yang  sekiranya 

dapat diterapkan dalam masyarakat.32

30 Topo Sosial, Eva Achjani Zulfa, op cit. hal 97-98.
31 Soerdjono Dirjosisworo. 1983. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung : 
Alumni. Hal 29
32 Ibid. hal 43
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Untuk  mengatasi  masalah  kejahatan  maka  upaya-upaya  yang  dapat 

dilakukan  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  segi  yaitu  sebelum  terjadinya 

kejahatan  atau  upaya  preventif  dan  setelah  terjadinya  kejahatan  atau  upaya 

represif.33

1. upaya preventif

Upaya  ini  merupakan  setiap  usaha  yang  bertujuan  untuk  mencegah 

jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan 

pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum.

Menurut J. Bentham program umum dalam upaya preventif meliputi pendidikan 

umum, pembinaan moral, hukum dan lain-lain.

Upaya pencegahan ini berhasil  apabila kesadaran masyarakat terhadap 

hukum  telah  mencapai  tingkat  yang  tinggi  dan  mendalam  sehingga  mampu 

memahami hak dan kewajibannya.

Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dapat  diidentifikasi  hal 

pokok sebagi berikut:

a. pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  memenuhi  tujuan 

(goal),  kesejahteraan  masyarakat/sosial  welfare  dan  perlindungan 

masyarakat (sosial defence)

33 Soedjono Dirjosisworo. 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Bandung : Armico. Hal 5
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Aspek kesejahteraan  sosial  dan  perlindungan  masyarakat  yang  sangat 

penting  adalah  aspek  yang  bersifat  immateriil,  terutama  nilai 

kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan dengan 

pendekatan integral ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.

Dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling  strategis  melalui 

saran non penal,  karena  lebih bersifat  preventif  dan karena kebijakan 

“penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/

simplistis/ tidak struktural fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak 

eliminatif; individualistik.

c. Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  “penal” 

merupakan  “penal  policy”  atau  “penal  law enforcement  policy”  yang 

fungsionalisasi/operasionalnya melalui beberapa tahap. Antara lain tahap 

formulasi  (kebijakan  legeslatif),  tahap  aplikasi  (kebijakan 

yudikatif/yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan tahap “formulasi”,maka upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/aparat hukum, tetapi juga 

tugas  aparat  pembuat  hukum  (aparat  legeslatif),  bahkan  kebijakan 

legeslatif merupakan tahap paling strategis dari “penal policy”. Karena 

itu,  kesalahan/kelemaan  kebijakan  legeslatif  merupakan  kesalahan 
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strategis  yang  dapat  menjadi  penghambat  upaya  pencegahan  dan 

penaggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.34

Upaya preventif ini antara lain dapat dilakukan dengan:

a. Menanamkan  pendidikan  agama sejak  masih  anak-anak sebagai  dasar 

keimanan untuk memperteguh moral.

b. Memberikan  pendidikan  moral  dengan  tujuan  menanamkan  rasa 

tanggung jawab dan memperluas wawasan sehingga mempengaruhi cara 

berfikir.

c. Memberikan  penyuluhan  hukum  melalui  penerangan  atau  media 

komunikasi  dengan  tujuan  mempertinggi  kesadaran  hukum  bagi 

masyarakat.

d. Meningkatkan  tingkat  ekonomi  masyarakat  dengan  memberdayakan 

potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

e. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat dan memberikan 

penerangan hukum serta pendekatan budaya pada masyarakat.

2. Upaya Represif

Merupakan  tindakan  untuk  memperbaiki  pelaku  kejahatan  dengan 

memberikan  hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.  Upaya 

represif ini bersifat penindakan dan pemberian pidana bagi pelanggar hukum dan 

demi  keamanan  dalam  masyarakat  yang  telah  terganggu  dapat  dipulihkan 

kembali.

Maksud dari upaya ini adalah pembinaan pelaku kejahatan tindak pidana 

dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Upaya  preventif  memang  lebih  diutamakan 

34 Arief, Barda Nabawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 77-79.
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karena menanggulangi kejahatan lebih baik daripada menghukum pelaku sebab 

dapat mengurangi dan menghindari adanya korban kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar ada dua macam yaitu.35

A. Treatment (perlakuan)

sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau 

pelanggar  hukum.  Perlakuan  berdasarkan  penerapan  hukuman  secara  umum 

dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan 

yaitu:

1. Perlakuan  yang  menerapkan  sanksi  pidana  artinya  perlakuan  yang 

paling  ringan  yang  diberikan  kepada  orang  yang  belum  terlanjur 

melakukan kejahatan.

2. Perlakuan  yang  memberikan  sanksi  pidana  secara  tidak  langsung 

artinya  tidak  berdasarkan  putusan-putusan  yang  menyatakan  suatu 

hukuman terhadap si pelaku.

B. Punishment (penghukuman)

Dimaksudkan  sebagai  suatu  rangkaian  pembalasan  atas  perbuatan  si 

pelanggar  hukum.  Penghukuman  merupakan  tindakan  untuk  memberikan 

penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat 

dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa 

hukuman pemenjaraan ataukah hukuman yang bersifat penderaan.

35 Abdusyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Jakarta : Remadja Karya. Hal 138
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  melakukan  penelitian  ini 

dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (empirik). 

Metode  pendekatan  yuridis  berarti  penelitian  yang  menjadikan  ilmu  hukum 

sebagai  dasar  dalam  menganalisa  suatu  masalah  yang  diangkat,  sedangkan 

pendekatan  secara  sosiologis,  artinya  adalah  bahwa  penelitian  ini 

mengimplementasikan  teori-teori  tentang  ilmu  hukum pada  prakteknya,  dalam 

pengertian  lain  bahwa yuridis  sosiologis  (empirik)  yaitu  suatu  penelitian  yang 

menekankan  pada  ilmu  hukum  yuridis  tetapi  disamping  itu  juga  berusaha 

menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.36

Hubungan antara teori hukum dan teori sosiologi dapat menjadi bahan 

penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, suatu penelitian 

terhadap  teori  sosiologi  yang  dilakukan  oleh  seorang  ahli  ilmu  hukum 

memerlukan suatu perhatian khusus.37

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  diwilayah  kabupaten 

Tulungagung, dengan study di Polres Tulungagung, karena Polres Tulungagung 

kurun  waktu  januari  telah  melakukan  upaya-upaya  atas  fenomena  adanya 

premanisme dan kejahatan jalanan,  dimana pada awal  tahun 2009 telah terjadi 

36 Soemitro,Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Bandung : Ghalia 
Indonesia. hal 35.
37 Sunggono,Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 73
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peningkatan  dari  data  yang  bersumber  dari  polres,  pada  bulan  November-

desember mencatat terjadi 17 kasus dengan rincian 7 kasus aksi premanisme, 4 

kasus pencurian, 1 kasus cabul, 3 kasus curas, dan 2 kasus kejahatan lainnya. Pada 

bulan  januari-februari  terdapat  30  kasus  dan  dalam  operasi  kejahatan  jalanan 

mencatat  19  kasus,  4  kasus  pencurian  biasa,  dan  3  kasus  curas,  dan  4  kasus 

kejahatan  lainnya.  Yang memberikan  perhatian  khusus  kepada  kesatuan  polres 

tulungagung seperti  melakukan operasi-operasi  khusus untuk melakukan upaya 

baik secara preventif dan secara represif.

C. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini pembagian jenis data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua (dua) yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat 

atau sumbernya dilapangan.38

Jadi penelitian ini, sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari 

kepolisian  Resor  Tulungagung,  karena  sebagai  tempat  study  dalam 

melakukan  penelitian  ini.  Yaitu  hasil  rekapitulasi  dalam  operasi 

premanisme dan kejahatan jalanan oleh Polres Tulungagung. Sebagai 

data utama yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. data sekunder, data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan/secara 

tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer.39

Antara lain data mengenai struktur organisasi Polres Tulungagung dan 

struktur  organisasi  Reskrim  Polres  Tulungagung,  serta  data  jumlah 

38 Soemitro,Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta:Ghalia 
Indonesia, hal 24
39 ibid
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personil.  Dalam penelitian  ini  juga  banyak  mendapat  data  sekunder 

yang diperoleh dari study kepustakaan yang ada di perpustakaan pusat 

Universitas  Brawijaya  dan  juga  Pusat  Dokumentasi  Ilmu  hukum di 

fakultas hukum, serta sebagai bahan acuan penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya.

D. Populasi dan Sampel

Sampel disini adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dapat 

menggambarkan  populasi.  Dalam  penulisan  ini  sampel  ditentukan  melalui 

purposive  sampling  yaitu  informasi  yang  dipilih  dan  ditentukan  oleh  peneliti 

berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan oleh penulis.40

Populasi

Populasi dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini berasal dari instansi yang 

terkait  dalam  proses  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini  adalah  Kepolisian  Negara 

Republik Indonesia Resor Tulungagung.

Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Antara lain badan 

reskrim polres tulungagung dan beberapa anggota kepolisian Resor Tulungagung 

yang telah bersedia untuk wawancara (interview), antara lain:

− Kasat Reskrim AKP Slamet Riadi,SH.M.Hum.

− KBO Iptu Siswanto,SH.MM., dan

− Unit pelaksanaan operasional:

a. Suhardi

b. Yoyok Eko W.
40 Saifudin,Azwar. 2001. Metodologi Penelitian Cetakan III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 34
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c. Nonot Mulyono

d. Wagino

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini dengan beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

bertanya langsung kepada yang di wawancarai, dalam prakteknya adalah orang-

orang yang berkompeten menunjang data untuk memperoleh hasil dari penelitian. 

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro wawancara adalah merupakan suatu 

proses  Interaksi  dan komunikasi.41 Wawancara dalam melakukan penelitian  ini 

dilakukan  secara  sistematis  dan  tersusun  terlebih  dahulu  dalam  sebuah  daftar 

pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai.

b. Studi dokumentasi

Proses  pengumpulan  data  dengan  cara  penelusurab  dari  kepustakaan 

yang ada, dokumen-dokumen yang dapat menunjang selesainya penelitian ini.

F. Teknik Analisa Data Penelitian

Bahan yang ada dalam penelitian ini yang berupa data primer, dianalisis 

dengan  cara  deskriptif  analisis,  dengan  menggungkapkan  suatu  masalah  atau 

keadaan  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya  kemudian  dianalisa  berdasarkan 

41 Soemitro,Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta : Ghalia 
Indonesia, hal 57
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teori-teori  dan peraturan-peraturan  yang  berkaitan  sehingga  sampai  pada  suatu 

kesimpulan.

Selanjutnya  diadakan  analisa  isi  (analisa  kontens)  terhadap  data 

sekunder  dengan  menganalisis  data  isi  yang  terkandung  dalam  berbagai 

kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan,  sehingga  dapat  diperoleh 

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor 

Tulungagung.

1. Gambaran umum Polres Tulungagung

Kepolisian  Resor  Tulungagung  adalah  wilayah  kewenangan  yang 

membawahi  beberapa  kepolisian  sektor  yang  disingkat  polsek  yang  mencakup 

dalam  satu  wilayah  kota  tulungagung,  Kepolisian  Resor  Tulungagung  yang 

disingkat  Polres  Tulungagung  ini  dipimpin  oleh  seorang  Kapolres   yang 

mempunyai kewenangan menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memerintah 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda, Kapolres bertugas 

memimpin,  membina  dan  mengawasi/mengendalikan  satuan-satuan  organisasi 

dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan 

tugas lain sesuai perintah Kapolda.

Dalam  menjalankan  tugasnya,  Kapolres  dibantu  dengan  Wakapolres 

sebagai pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan 

tugasnya  dengan  mengendalikan  pelaksanaan  tugas-tugas  staf  seluruh  satuan 

organisasi  dalam  jajaran  Polres,  dan  dalam  batas  kewenangannya  memimpin 

Polres  dalam  hal  Kapolres  berhalangan  serta  melaksanakan  tugas  lain  sesuai 

perintah  Kapolres.  dimana  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  staf  seluruh  satuan 

organisasi dalam jajaran polres yang diatur dalam organisasi tata kerja kepolisian 
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negara  republik  Indonesia  resor  (polres)  dalam sub lampiran  Ia,  lampiran  “C” 

keputusan Kapolri, No. Pol. Kep/07/I/2005 pada tanggal 31 januari 2005.

Antara lain pembagiannya staf organisasi adalah sebagai berikut:42

1. Staf bagian Operasional (Bagops)

Bagops adalah unsur pembantu  pimpinan dan pelaksanaan staf  Polres 

yang berada dibawah Kapolres. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi 

dan pengawasan operasional,  perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, 

pelayanan  fasilitas  dan  perawatan  tahanan  dan  pelayanan  atas  permintaan 

perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses 

peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

Bagops  dipimpin  oleh  kepala  bagops,  disingkat  kabagops,  yang 

bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari 

dibawah kendali Wakapolres.

2. Staf bagian Binamitra

Bagbinamitra  adalah  unsur  pembantu  pimpinan  dan  pelaksana  staf 

Polres  yang  berada  di  bawah  Kapolres.  Bagbinamitra  bertugas  mengatur 

penyelenggaraaan  dan  mengawasi/mengarahkan  pelaksanan  penyuluhan 

masyarakat  dan  pembinaan  bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa  oleh  satuan-

satuan  fungsi  yang  berkompeten,  membina  hubungan  kerjasama  dengan 

organisasi/lembaga/tokoh  sosial/kemasyarakatan  dan  instansi  pemerintah, 

khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi 

daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada 

hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa 

42 Lampiran “C” Keputusan Kapolri. No.Pol. KEP/7/1/2005. tanggal 31 Januari 2005 tentang 
Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRES).
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dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas 

Polri.

Bagbinamitra  dipimpin  oleh  Kepala  Bagbinamitra,  disingkat 

Kabagbinamitra,  yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

3. Staf Bagmin

Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang 

berada  dibawah  Kapolres.  Bagmin  bertugas  menyelenggarakan  penyusunan 

rencana/program  kerja  dan  anggaran,  pembinaan  dan  administrasi  personil, 

pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

Bagmin  dipimpin  oleh  kepala  Bagmin,  disingkat  Kabagmin,  yang 

bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari 

dibawah kendali Wakapolres.

4. Staf urusan Telematika

Urusan  telematika  adalah  unsur  pelaksana  staf  khusus  Polres  yang 

berada  dibawah  Kapolres.  Urtelematika  bertugas  menyelenggarakan  pelayanan 

telekomunikasi,  pengumpulan  dan  pengolahan  data  serta  penyajian  informasi 

termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Urtelematika  dipimpin  oleh  Kepala  Urteletika,  disingkat  Kaur 

Telematika,  yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

5. Staf unit P3D

Unit  P3D  adalah  unsur  pelaksana  staf  khusus  Polres  yang  berada 

dibawah Kopolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan 
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masyarakat  tentang  penyimpangan  perilaku  dan  tindakan  anggota  Polri  dan 

pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka 

penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

Unit  P3D dipimpin  oleh  kepala  unit  P3D, disingkat  kanit  P3D, yang 

bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari 

dibawah kendali Wakapolres.

6. Staf urusan Dokkes

Urdokkes  adalah  unsur  pelaksanaan  staf  khusus  Polres  tertentu  yang 

berada  dibawah  kapolres,  yang  pembentukannya  ditetapkan  dengan  Surat 

keputusan Kapolda setelah mempersoalkan persetujuan pejabat yang bertanggung 

jawab dalam pembinaan organisasi Polri. Urdokkes bertugas menyelenggarakan 

fungsi  kedokteran  kepolisian  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  tugas 

operasional  Polri  dan  pelayanan  kesehatan  personil,baik  dengan  menggunakan 

sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

Urdokkes dipimpin oleh kepala Urdokkes, disingkat kaurdokkes, yang 

bertanggung  jawab  kepada  kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari 

dibawah kendali oleh wakapolres.

7. Staf Taud

Taud  adalah  unsur  pelayanan  Polres  yang  berada  dibawah  kapolres. 

Taud  bertugas  melaksanakan  ketatausahaan  dan  urusan  dalam  meliputi 

korespondensi,  ketatausahaan  perkotaan,  kearsipan,  dokumentasi, 

penyelenggaraan  rapat,  apel/upacara,  kebersihan  dan  ketertiban  termasuk 

melaksanakan administrasi personil dan materil/logistic di lingkungan Pusdalops.
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Taud dipimpin oleh Kepala Taud, disingkat Kataud, yang bertanggung 

jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali 

Wakapolres.

8. Staf SPK

SPK adalah pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan 

disusun  berdasarkan  pembagian  waktu  (plug/shift)  yang  berada  dibawah 

Kapolres.  SPK  bertugas  memberikan  pelayanan  kepolisian  kepada  warga 

masyarakat  yang  membutuhkan,  dalam  bentuk  penerimaan  dan  penanganan 

pertama  laporan/pengaduan,  pelayanan  permintaan  bantuan/pertolongan 

kepolisian,  penjagaan  markas  termasuk  penjagaan  tahanan  dan  pengamanan 

barang  bukti  yang  berada  di  Mapolres  dan  penyelesainnya  perkara 

ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan 

dalam organisasi Polri.

Masing-masing unit SPK dipimpin oleh kepala SPK, disingkat KSPK, 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dibawah kendali Kabagops.

9. Staf Intelkam

Satintelkam  adalah  unsur  pelaksanaan  utama  Polres  yang  berada 

dibawah  Kapolres.  Satintelkam  bertugas  menyelenggarakan/membina  fungsi 

Intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam 

bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan 

peledak,  kegiatan  sosial/politik  masyarakat  dan  Surat  Keterangan  Rekaman 

Kejahatan  (SKRK/Criminal  Record)  kepada  warga  masyarakat  yang 

membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaan.
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Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam, disingkat Kasatintelkam, 

yang bertanggung jawab kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dibawah kendali oleh Wakapolres.

10. Staf Reserse Kriminal (Reskrim)

Satreskrim  adalah  unsur  pelaksana  utama  pada  Polres  yang  berada 

dibawah  Kapolres.  Satreskrim  bertugas  menyelenggarakan/membina  fungsi 

penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana,  dengan  memberikan 

pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, 

serta menyelenggarakan fungsi identifikasi,  baik untuk kepentingan penyidikan 

maupun  pelayanan  umum,  dan  menyelenggarakan  koordinasi  dan  pengawasan 

operasional dan admisnistrasi penyidikan PPNS, sesuai dengan ketentuan hukum 

dan perundang-undangan.

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim, disingkat Kasat Reskrim, 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari  dibawah  kendali  oleh  Wakapolres.  Satreskrim  terdiri  dari  Urusan 

Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

11. Staf Narkoba

Satnarkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polres tipe “A1”, “A2” 

dan  “B1”,  yang  merupakan  pemekaran  dari  Sat  Reskrim  dan  berada  dibawah 

Kapolres. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk 

penyuluhan  dan  pembinaan  dalam  rangka  pencegahan  da  rehabilitasi 

korban/penyalahgunaan  Norkoba.
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Satnarkoba dipimpin oleh Kepala Satnarkoba,  disingkat Kasatnarkoba, 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dibawah kendali Wakapolres.

Satnarkoba  terdiri  dari  Urusan  Administrasi  dan  ketatausahaan  serta 

sejumlah unit.

12. Staf Samapta

Samapta  adalah  urusan pelaksana  utama  Polres  yang  berada  dibawah 

Kapolres. Satsamapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan 

kepolisian/tugas  polisi  umum  dan  pengamanan  obyek  khusus,  termasuk 

pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan penanganan tindak 

pidana  ringan,  pengendalian  massa  dan  pemberdayaan  bentuk-bentuk 

pengamanan  swakarsa  masyarakat  dalam  rangka  pemeliharaan  keamanan  dan 

ketertiban masyarakat.

Satsamapta  dipimpin  oleh  Kepala  Samapta,  disingkat  Kasat  Samapta, 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari dibawah kendali Wakapolres.

Satsamapta terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Satuan 

Setingkat Kompi atau Peleton Pengendalian Massa, serta sejumlah unit.

13. Staf Lantas

Satlantas  adalah  unsur  pelaksana  utama  Polres  yang  berada  dibawah 

Kapolres.  Satlantas  bertugas  menyelenggarakan/membina  fungsi  lalulintas 

kepolisian,  yang  meliputi  penjagaan,  peraturan,  pengawalan  dan  patroli, 

pendidikan  masyarakat  dan  rekayasa  lalu  lintas,  registrasi  dan  identifikasi 

pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan 
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hukum  dalam  bidang  lalu  lintas,  guna  memelihara  keamanan,  ketertiban  dan 

kelancaran lalu lintas.

Satlantas  dipimpin  oleh  Kepala  Satlantas,  disingkat  Kasatlantas,  yang 

bertanggungjawab  kepada  Kapolres  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari 

dibawah kendali Wakapolres.

Satlantas  terdiri  dari  :  Urusan  Administrasi  dan  Ketatausahaan  serta 

sejumlah unit.

Pada urutan paling bawah dalam organisasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Resor (Polres Tulungagung) juga memiliki kewenangan sampai dengan 

tingkat Polsek, Polsek-Polsek yang bertanggung jawab kepada polres, antara lain 

adalah:

− Polsek Tulungagung

− Polsek Kedungwaru

− Polsek Boyolangu

− Polsek Ngantru

− Polsek Kalangbret

− Polsek Gondang

− Polsek Karangrejo

− Polsek Pagerwojo

− Polsek Sendang

− Polsek Ngunut

− Polsek Rejotangan

− Polsek Sumbergempol

− Polsek Kalidawir
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− Polsek Pucanglaban

− Polsek Campurdarat

− Polsek Pakel

− Polsek Besuki

− Polsek Bandung

− Polsek Tanggunggung
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Sekilas tentang organisasi unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Tulungagung.

Unit  Reskrim adalah salah satu staf  organisasi  dalam kepolisian yang 

bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana,  dengan  memberikan  pelayanan/perlindungan  khusus  kepada 

korban/pelaku,  remaja,  anak  dan  wanita,  serta  menyelenggarakan  fungsi 

identifikasi,  baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum,  dan 

menyelenggarakan  koordinasi  dan  pengawasan  operasional  dan  admisnistrasi 

penyidikan PPNS, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim, disingkat Kasat Reskrim, 

yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari  dibawah  kendali  oleh  Wakapolres.  Satreskrim  terdiri  dari  Urusan 

Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

1. Kasat Reskrim

Sebagai  kepala  pimpinan  dalam  unit  reserse,sebagai  pejabat  yang 

diangkat  oleh  Kapolres  dan  yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolres,  yang 

kewenangannya mencakup seluruh urusan mengenai kegiatan Reserse Kriminal 

(Reskrim).

2. Kaur Bin Ops Reskrim

Kepala Urusan Binaan dan Operasional Reserse Kriminal adalah pejabat 

yang diangkat oleh Kapolres dan bertanggung jawab atas perintah Kasat Reskrim.

3. BATAHTI

Batahti adalah urusan pelaksana unit reskrim yang berada dibawah Kasat 

Reskrim.  Batahti  bertugas  mengurus  mengenai  adanya  tahanan  yang  ada,dan 

pengurusan barang bukti yang ditemukan guna untuk penyimpanan, dalam hal ini 
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sebagai pengganti tugas dari fungsi Rubasan. Batahti bertanggung jawab Kepada 

Kaur Bin Ops Reskrim.

4. BAMIN

Bamin  adalah  urusan  administrasi  dalam badan  reskrim  polres,  yang 

bertugas  mengenai  pengagendaan  seluruh  berkas  dan  surat  yang  masuk  dan 

keluar,  serta  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  oleh  badan  Reserse.  Bamin  dalam 

pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kaur Bin Ops Reskrim.

5. YANMIN

Yanmin adalah urusan pelaksana administrasi bagian pencatatan seluruh 

pengaduan dan laporan dari adanya suatu kejahatan dan tindak pidana, memberi 

bantuan  kepada  masyarakat  mengenai  pengurusan  kehilangan  surat.  Yanmin 

bertanggung jawab kepada Kaur Bin Ops Reskrim.

6. UNIT I

Unit I adalah unit khusus yang menangani dan mengurus adanya tindak 

Pidana Umum (Pidum), berwewenang melakukan penyelidikan serta penyidikan 

mengenai tindak pidana umum, yang bertanggung jawab kepada Kasat reskrim 

dan Kaur Bin Ops Reskrim.

7. UNIT II

Unit II adalah unit khusus yang menangani dan mengurus tindak pidana 

ekonomi,  berwewenang secara khusus melakukan penyelidikan dan penyidikan 

mengenai terjadinya tindak pidana ekonomi.  Unit II bertanggung jawab kepada 

Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops Reskrim.

8. UNIT III
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Unit  III  adalah  urusan  pelaksana  khusus  reskrim yang  mengurus  dan 

menangani  tindak pidana korupsi,  yang  berwewenang dan bertugas  melakukan 

penyelidikan  dan  penyidikan  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  Unit  II 

bertindak atas perintah  Kaur Bin Ops Reskrim dan bertanggung jawab kepada 

Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops Reskrim.

9. UNIT IV

Unit IV adalah urusan pelaksana bagian Reskrim dalam struktur Polres 

Tulungagung yang mengurus dan menangani mengenai tindak pidana mengenai 

pembajakan  hak  cipta,  pelanggaran  ijin  usaha  (gelombang  radio  tanpa  ijin), 

pemalsuan VCD. Unit IV bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dan Kaur Bin 

Ops Reskrim.

10. UNIT V

Unit  V  adalah  urusan  pelaksana  bagian  Reskrim  yang  bertugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menangani dan mengurus 

mengenai  tindak  pidana  yang  terjadi  yang  pelaku  atau  korbannya  adalah 

perempuan dan anak-anak. Unit V yang disebut juga unit PPA bertanggung jawab 

kepada Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops Reskrim.

11. IDENTIFIKASI

Identifikasi  adalah  urusan  pelaksana  tanpa  kewenangan  untuk 

melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tentang  suatu  tindak  pidana,  yang 

bertugas melakukan dokumentasi dalam TKP, pelayanan sidik jari, dan penerbitan 

SKCK bagi masyarakat yang membutuhkannya.  Identifikasi  bertanggung jawab 

kepada Kasat Reskrim dan Kaur Bin Ops Reskrim.
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Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tulungagung

VISI POLRI :

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang 

selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang 

profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan 

hak  azasi  manusia,  Pemelihara  keamanan  dan  ketertiban  serta  mewujudkan 

keamanan  dalam negeri  dalam suatu  kehidupan nasional  yang  demokratis  dan 

masyarakat yang sejahtera.

MISI POLRI :

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang 

jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

·  Memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat 

(meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari 

gangguan fisik maupun psykis.

·  Memberikan  bimbingan  kepada  masyarakat  melalui  upaya  preemtif  dan 

preventif  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kekuatan  serta  kepatuhan 

hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

·  Menegakkan hukum secara  profesional  dan  proporsional  dengan menjunjung 

tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian 

hukum dan rasa keadilan.

· Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan 

norma - norma dan nilai  - nilai  yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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· Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan 

Polri  yaitu  terwujudnya  keamanan  dalam  negeri  sehingga  dapat  mendorong 

meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

·  Meningkatkan  upaya  konsolidasi  kedalam  (internal  Polri)  sebagai  upaya 

menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.

· Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat 

merugikan organisasi.

·  Melanjutkan  operasi  pemulihan  keamanan  di  beberapa  wilayah  konflik  guna 

menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

· Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang 

berbhineka tunggal ika.

B. Modus  Operandi  Premanisme  dan  Kejahatan  Jalanan  Yang  Ada  di 

Wilayah Polres Tulungagung.

TABEL 1

Data Aksi Premanisme Polres Tulungagung

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Periode 20 November s/d 20 Desember 200843

No. Jenis Tindak Pidana Jumlah
1. a. Pemerasan

b. Pengancaman

c. Pencurian

4

1

2
Sumber data sekunder diolah : Juli 2009

43 Hasil olah data dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung untuk melakukan 
kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan melakukan operasi khusus 
disebut operasi premanisme yang dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan 20 
desember 2008.
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Dari  data  yang  telah  diperoleh  dari  Polres  Tulungagung  polisi  telah 

melakukan  operasi  khusus  dalam  hal  untuk  melakukan  upaya  penaggulangan 

premanisme,  sebagai  target  operasi  adalah  pada  tempat-tempat  publik  seperti 

terminal,  pasar,  dan pusat  pertokoan.  Dari  hasil  operasi  yang dilakukan Polres 

Tulungagung  telah  menangkap  dan  menahan  beberapa  orang  sebagai  pelaku 

tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan antara lain adalah pemerasan, yang 

dilakukan  oleh  oknum  warga  dengan  meminta  uang  secara  paksa  kepada 

pedagang pasar  setempat  dan juga dilakukan kepada penjaga parkir  kendaraan 

ditempat umum, tindak pidana tersebur tercatat sejumlah 2 kasus, dan juga aksi 

yang  dilakukan  oleh  golongan  pengamen  jalanan  yang  meminta  uang  kepada 

orang-orang yang nongkrong ditempat umum, seperti dialun-alun kota dan tempat 

umum lainnya, apabila tidak diberi memaksa untuk untuk meminta barang yang 

dimilikinya,  hal  ini  bukan  berakhir  hanya  pada  meminta  secara  paksa  saja 

melainkan  meluas  pada  perkelahian  oleh  yang  bersangkutan,  tindak  pidana 

tersebut  mencatat  sejumlah  2  kasus.  Dalam  tindak  pidana  pengancaman  ini 

dilakukan oleh seorang pelajar kepada rekannya, kasus tersebut sejumlah 1 kasus, 

pada tindak pidana  yang ketiga  mengenai  pencurian yang dilakukan juga oleh 

golongan pengamen jalanan,  saat  adanya  kesempatan  untuk mengambil  barang 

orang lain, kejahatan ini sejumlah 2 kasus.

Dapat  diketahui  bentuk  dari  tindak  pidana  tersebut  dapat 

dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  umum,  utamanya  harus  menjadi  partisipasi 

masyarakat dalam bersikap memberikan informasi kepada aparat tentang adanya 

kejahatan. Maraknya kejahatan seperti ini penulis beranggapan bahwa masyarakat 

maupun  korban  menganggap  sebagai  kewajaran  dan  cenderung  membiarkan, 
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disebabkan karena proses hukum yang tidak cepat,  juga adanya rasa ketakutan 

akan ancaman yang berikan kepada pelaku.

KUHP  ataupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana 

lain, tidak dijelaskan secara yuridis mengenai premanisme, tetapi pengertian oleh 

polisi  bahwa  premanisme  adalah  bukan  orangnya  yang  sebagai  preman  tetapi 

adalah perbuatannya yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum 

yang dikatakan sebagai aksi premanisme44

TABEL 2

Data Aksi Premanisme Polres Tulungagung

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Periode 20 November s/d 20 Desember 200845

No. Golongan Usia Jumlah
1. a. 21-25

b. 26-30

c. 31-35

d. 36-40

e. 41-45

f. 46-50

5

2

1

-

1

1
 Sumber data sekunder diolah : Juli 2009

Terdapat suatu teori bahwa kejahatan dan perilaku jahat seseorang juga 

dipengaruhi dari biologis dari kondisi sosilogis dari pelaku tersebut, antara lain 

dalam variable  usia,  jenis  kelamin.  Pada usia  muda (usia  produktif)  seseorang 

cenderung lebih agresif untuk mewujudkan niatnya, dimana perlunya pendidikan 

44 Hasil wawancara dengan Kepala Bag. Ops. Reskrim Polres Tulungagung. Bp Siswanto,SH.MM. 
3 juli 2009. pukul 10.00 WIB
45 Hasil olah data dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung untuk melakukan 
kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan melakukan operasi khusus 
disebut operasi premanisme yang dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan 20 
desember 2008.
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moral  dalam usia  dini,  sebagai  upaya  untuk  pembentuk  sifat  dan  sikap  dasar 

seseorang.

Dalam tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  usia  pelaku  kejahatan  tersebut 

paling  banyak  pada  usia  produktif,  pada  usia  21-25 tahun tercatat  sebanyak  5 

orang sebagai  pelaku kejahatan  tetapi  semakin  banyak  usia  seseorang semakin 

berkurang yang menjadi pelaku kejahatan.

Dari  hasil  tabel  tersebut  penulis  memberi  analisa  bahwa  yang 

menyebabkan para pelaku melakukan kejahatan karena tidak mampunya pelaku 

untuk  mengintegrasikan  diri  kepada  masyarakat,  dan  juga  adanya  respon 

masyarakat yang terkesan untuk mengucilkan keberadaan orang tersebut karena 

pada usia  yang  seharusnya  mampu untuk  mandiri  dan bekerja.  Dari  anggapan 

tersebut  adalah  merupakan  salah  satu  dari  penyebab  seseorang  melakukan 

kejahatan, adapun sebagai bentuk kekecewaan pelaku kejahatan sehingga mampu 

untuk melakukan kejahatan karena cap/“labeling” dari masyarakat.

Hal demikian dapat didukung dari beberapa faktor yang mungkin ada, 

antara  lain  faktor  lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial  masyarakat  (umur,  jenis 

kelamin,  dan  variable-variabel  psikologis.46 Penanggulangan  secara  non  penal 

adalah dengan menggunakan tiga komponen kontrol sosial, yaitu : (1) kurangnya 

kontrol internal yang wajar selama anak-anak, (2) hilangnya kontrol sosial,  (3) 

tidak  adanya  norma  sosial  atau  konflik  antara  norma-norma  tersebut.  Karena 

menurut penulis dari data tersebut, kejahatan itu terjadi pada pelaku usia muda 

yang merupakan kelanjutan dari kenakalan remaja dengan tingkatan lebih tinggi 

yaitu sebagai kejahatan.

TABEL 3
46 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2003. Kriminologi. Jakarta : RajaGrafindo. hal 39-40
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Data Aksi Premanisme Polres Tulungagung

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Periode 20 November s/d 20 Desember 200847

No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1. a. pengamen dan tidak mempunyai pekerjaan tetap

b. swasta

c. pelajar/mahasiswa

9

-

1
Sumber data sekunder diolah: Juli 2009

Membahas mengenai jenis pekerjaan yang dijalani oleh pelaku kejahatan 

yang  terjaring  dan  dicatat  oleh  polres  tulungagung,  golongan  terbanyak  yang 

melakukan kejahatan premanisme adalah orang sebagai pengamen dan yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap.

Bahwa premanisme yang dimaksud dalam operasi yang dilakukan oleh 

polres  tulungagung dapat  dinilai  bukan  hanya  sebagai  kejahatan  semata  tetapi 

seseorang  yang  berusaha  mempertahankan  diri  untuk  mencukupi  kebutuhan 

hidup,  dan  dapat  diketahui  walaupun  dengan  cara  yang  salah,  upaya  yang 

seharusnya adalah bukan pada penghukuman semata kepada pelaku, tetapi lebih 

pada  perlakuan  atau  pembinaan  secara  efektif.  Sehingga  yang  berperan  aktif 

dalam proses tersebut adalah dinas sosial sebagai bentuk kerjasama dengan pihak 

kepolisian.

TABEL 4

Data Aksi Premanisme Polres Tulungagung

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

47 Hasil olah data dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung untuk melakukan 
kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan melakukan operasi khusus 
disebut operasi premanisme yang dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan 20 
desember 2008.
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Periode 20 November s/d 20 Desember 200848

No. Jenis Kelamin Jumlah
1. a. laki-laki

b. perempuan

9

1
Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Pada kualifikasi jenis kelamin ini tidak lepas dari faktor lingkungan dan 

sosial  dalam  masyarakat,  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  penjelasan 

sebelumnya. Usia, jenis kelamin, dan beberapa variabel psikologis ikut berperan 

dalam hal penyebab seseorang melakukan perbuatan pidana baik hanya sebatas 

dalam pelanggaran saja atau sudah pada kualifikasi kejahatan yang memerlukan 

proses hukum, khususnya hukum pidana.

Analisa dan penjelasan seperti tersebut diatas adalah merupakan usaha 

untuk memberikan  keterangan lebih lanjut  mengenai  adanya  premanisme yang 

ada dalam wilayah kepolisian resor Tulungagung. Bentuk dari tindak pidana yang 

ada  selama  proses  operasi  khusus  yang  dilakukan  oleh  jajaran  reskrim  polres 

tulungagung tersebut dalam sebagian besar dipidana dengan pasal 368 dan 369 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

TABEL 5

Data Aksi Premanisme Polres Tulungagung

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Periode 20 November s/d 20 Desember 200849

48 Hasil olah data dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung untuk melakukan 
kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan melakukan operasi khusus 
disebut operasi premanisme yang dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan 20 
desember 2008.
49 Hasil olah data dalam kegiatan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung untuk melakukan 
kegiatan penanggulangan premanisme dan kejahatan jalanan dengan melakukan operasi khusus 
disebut operasi premanisme yang dilakukan pada tanggal 20 november sampai dengan 20 
desember 2008.
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No. Modus Operandi Jumlah
1. a.Pemerasan

1. Meminta  uang  sebagai  jasa  keamanan  kepada 

pedagang yang ada dipasar tradisional.

2. Berniat  mengamen dan meminta dengan memaksa 

imbalan kepada orang lain ditempat umum.

b. Pengancaman

Seorang  pelajar  yang  mengetahui  rahasia  rekannya, 

kemudian  mendesak  korban  untuk  memberi  imbalan 

sejumlah uang kepada tersangka.

c.Pencurian

dengan  mengamen  antar  rumah  pada  saat  pemiliknya 

lengah, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik.

2

2

1

2

Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Mengenai  modus  operandi  ini  jenis  tindak  pidananya  telah  dibagi 

beberapa  jenis  tindak pidana  yang terjadi,  dengan modus  yang  masing-masing 

tindak pidana bervariasi. Antara lain adalah sebagai berikut:

Sebagai  perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum  pidana  yang  telah 

diatur dalam KUHP perbuatan tindak pidana pemerasan menjadi kejahatan yang 

paling sering terjadi selama operasi premanisme,dengan beberapa macam modus 

yang dilakukan, pertama, sebagai oknum warga yang dengan alasan memberikan 

keamanan kepada pedagang yang ada dipasar tradisional meminta sejumlah uang. 

Kedua,  adalah  dengan  cara  menjadi  pengamen  mendatangi  orang  yang  ada 

ditempat umum dan meminta imbalan sejumlah uang atau barang yang dimiliki 

korban,tidak  pergi  sebelum korban  memberi  sampai  dengan  unsur  pemaksaan 

untuk memberikan imbalan tersebut kepada korban.
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bentuk dari  kejahatan premanisme  yang dimaksud dalam pembahasan 

dan  lingkup  penelitian  ini  adalah  secara  umum yang  disebut  pemalakan  yang 

dilakukan  oleh  oknum  warga  kepada  pedagang  pasar,  sesuai  informasi  yang 

diterima  dari  kepolisian  sebagian  besar  yang  menjadi  korban adalah  pedagang 

wanita,yang dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan fisik lebih sehingga 

lebih mudah untuk diperdayai oleh pelaku dengan memberikan ancaman, begitu 

juga  sikap  korban yang  cenderung diam adanya  kejadian  seperti  itu,  sehingga 

kerja polisi tanpa partisipasi masyarakat juga akan terhambat. Hal tersebut juga 

terjadi pula kepada pejaga parkir kendaraan bermotor diwilayah pasar dan tempat 

umum lainnya, juga dimintai uang oleh oknum warga tersebut.

Pada modus yang kedua adalah pengamen yang sengaja untuk meminta 

kepada  orang  ditempat  umum,  tetapi  ada  kecenderungan  untuk  memaksakan 

korban untuk menyerahkan uang atau barang yang dimilikinya.

Aksi  yang  ketiga  adalah  seorang  pelajar/mahasiswa  yang  melakukan 

pengancaman  kepada  rekannya  meminta  sejumlah  uang,  keterangan  yang 

diperoleh berawal  dari  kebiasaan memberi  uang sehingga berulang berkali-kali 

yang akhirnya menimbulkan paksaan kepada korban.

Kejadian yang terakhir adalah sebagai profesi sebagai pengamen yang 

memanfaatkan  keadaan  dan  nekat  untuk  melakukan  kejahatan,  ketika  pelaku 

dengan kedok ngamen dari  rumah kerumah warga,  dengan adanya kesempatan 

untuk  melakukan  pencurian  ketika  pemilik  rumah  tersebut  lengah  tidak 

mengetahui  keberadaan  dari  pelaku,  sehingga  dapat  sebagai  kedok  alasan 

mengamen untuk melakukan kegiatan pencurian, dari keterangan yang diperoleh 
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pada umumnya  dilakukan ditoko-toko sehingga lebih mudah untuk mengambil 

barang.

Dari beberapa macam modus dan jenis tindak pidana yang terjadi tidak 

lain  munculnya  kejahatan  karena  adanya  kesempatan  dari  pelaku  untuk 

menjalankan  niatnya.  Beberapa  teori  menjelaskan  bahwa  adanya  kejahatan-

kejahatan  seperti  itu  (munculnya  aksi  premanisme)  adalah  karena  kurangnya 

kesejahteraan  dari  masyarakat  dan juga kebutuhan untuk memenuhi  kebutuhan 

hidupnya.

TABEL 6

DATA KEJAHATAN JALANAN

POLRES TULUNGAGUNG

PERIODE 20 JANUARI S/D 20 FEBRUARI 200950

N0 KESATUAN/ 
TGL

JMLH
KSS

TERSANGKA

TANGKAP TAHAN BINA

1 2 3 5 6 7

1. POLRES 
T.AGUNG

30 68 14 54

Sumber Data Sekunder Diolah : Juli 2009

Upaya  polri  yang  telah  dilakukan  saat  menggalakkan  minimalisir 

kejahatan  jalanan  membuahkan  hasil,  dari  data  yang  telah  diolah  Polres 

Tulungagung telah mencatat sebanyak 30 kasus yang telah ditangani oleh Polres 

Tulungagung, dimana dengan hasil tersebut berhasil menangkap 68 orang sebagai 

50 data yang diperoleh dari admin reskrim Polres Tulungagung, kegiatan yang dilakukan oleh 
Reskrim Polres Tulungagung dengan melakukan operasi khusus yang disebut dengan operasi 
kejahatan jalanan yang dimulai tanggal 20 januari 2009 sampai dengan tanggal 20 februari 2009.
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tersangka  dan  diproses  oleh  anggota  polisi  (penyidik)  guna  menemukan  fakta 

yang membuktikan dirinya bersalah, dengan melanggar hukum atau tidak.

Dari  data  yang  ada  mengenai  penangkapan  tersebut,  telah  diketahui 

sebanyak  14  orang  dinyatakan  sebagai  tersangka  dan  harus  menjalani  proses 

hukum  dari  pemeriksaan  pihak  kepolisian  sampai  dengan  proses  persidangan 

sampai  dengan putusan hakim yang menyatakan bersalah.  Melihat  dari  jumlah 

yang ditahan dengan jumlah yang ditangkap diprosentasekan hanya kurang lebih 

20  persen  yang  dilakukan  penahanan  dan  memenuhi  unsur  telah  melanggar 

hukum.

Pada kelompok lain  dari  orang yang ditangkap dan dibawa ke Polres 

Tulungagung yang mendapat pembinaan adalah sebanyak 55 orang dari jumlah 

yang  ditangkap.dan  dinyatakan  tidak  melanggar  hukum  dan  tidak  memenuhi 

unsur tindak pidana, prosentase yang dihasilkan adalah kurang lebih sebesar 80 

persen.

Polres melakukan kegiatan untuk melakukan pembinaan adalah upaya 

represif sebagai “treatment” atau perlakukan kepada pelaku atau diduga pelaku 

perbuatan kejahatan, pembinaan diberikan kepada orang yang telah dtangkap yang 

belum  terlanjur  melakukan  kejahatan,  sehingga  merupakan  bentuk  upaya 

pencegahan terjadinya lebih lanjut kejahatan dengan memberikan pengarahan dan 

pembinaan  kepada  subyek  tersebut.  Dan  perlakuan  yang  memberikan  sanksi 

pidana  secara  tidak  langsung  artinya  tidak  berdasarkan  putusan-putusan  yang 

menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku

Wujud pembinaan ini dari kepolisian seharusnya bukan merupakan tugas 

bagi  polisi,  sehingga  dilimpahkan  tugas  pembinaan  tersebut  dikantor 
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kesejahteraan sosial Kabupaten Tulungagung, tugas pembinaan adalah seharusnya 

pada Lembaga Pemasyarakatan jika yang melakukan kesalahan adalah narapidana 

atau pembinaan oleh pengawasan departemen sosial, dengan alasan pembinaan ini 

akan bisa menyebabkan adanya benturan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) 

pada penangkapan karena saat melakukan penangkapan tetapi tidak ada alat bukti 

yang jelas dan menguatkan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan dalam 

hukum. Dimungkinkan anggota polisi melakukan asal tangkap kepada orang yang 

dianggap berbuat kesalahan.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 14 undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada huruf ini menjelaskan bahwa 

tugas polisi adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 

dan  lingkungan  hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk 

memberikan  bantuan  dan  pertolongan  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi 

manusia.  Sehingga  dalam  menjalankan  kewenangannya,anggota  polisi  masih 

menghormati dan menghargai hak-hak tersangka.

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh  dari  Polres 

Tulungagung yang dilakukan oleh penulis adalah dari beberapa jumlah kasus yang 

masuk  dalam  Polres  Tulungagung  yang  telah  sampai  dengan  proses  sidik 

sebanyak 19 kasus dan semuanya diusahakan sampai dengan tahap persidangan di 

pengadilan.  Dari  jumlah  kasus  yang  telah  dapat  sebagai  proses  sidik  tidak 

sebanding  dengan  kasus  yang  masuk  dalam  unit  reserse  kriminal  Polres 

Tulungagung  yang  jumlahnya  telah  mencapai  30  kasus  (tabel).  Sehingga 

optimalisasi  kinerja POLRI haruslah lebih ditingkatkan lagi, menurut anggapan 

penulis sebab dari kasus yang tidak dapat masuk dalam proses sidik antara lain :
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1. Proses  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  dilakukan  tanpa 

penyeledikan dan penyidikan, dan melaksanakan operasi secara massal dan 

penangkapan  dilakukan  berdasarkan  dugaan  seseorang  telah  melakukan 

tindak pidana (kesalahan).

2. saat  melakukan  penyeledikan  dan  penyidikan  oleh  Polisi  Resor 

Tulungagung, dimungkinkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh tersangka 

tidaklah  terpenuhi  dan  untuk  alat  buktinya  tidak  terpenuhi  yang  dapat 

menguatkan bahwa dirinya bersalah dan melakukan kejahatan.

3. kurangnya ketelitian dan kejelian untuk mengungkap kasus dan menemukan 

alat  bukti  dan sebagainya  untuk proses penyidikan  dan penyelidikan  dari 

Polisi  resor  Tulungagung  itu  sendiri  jika  terjadi  kasus  yang  masuk  yang 

menjadi beban pekerjaan anggota Polisi Reskrim.

TABEL 7

DATA KEJAHATAN JALANAN

POLRES TULUNGAGUNG

PERIODE 20 JANUARI S/D 20 FEBRUARI 200951

51 data yang diperoleh dari admin reskrim Polres Tulungagung, kegiatan yang dilakukan oleh 
Reskrim Polres Tulungagung dengan melakukan operasi khusus yang disebut dengan operasi 
kejahatan jalanan yang dimulai tanggal 20 januari 2009 sampai dengan tanggal 20 februari 2009.
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No. Jenis Usia Jumlah
1. a. usia 21-25

b. usia 26-30

c. usia 31-35

d. usia 36-40

4

4

3

3
Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Data yang tersebut diatas hasilnya tidak jauh berbeda dengan data yang 

ada pada data rekapitulasi  premanisme, bahwa pada usia 20 sampai dengan 30 

tahun adalah sebagian besar dari pelaku kejahatan, jadi dapat disimpulkan yang 

rentan sebagai pelaku kejahatan adalah pada usia tersebut, maka pembinaan dan 

kontrol sosial sebaiknya ditanamkan sejak kecil dan prosesnya lebih ditekankan 

untuk perkembangan pada usia produktif, kontrol sosial tersebut antara lain dalam 

lingkungan  keluarga,  masyarakat,  dengan  menanamkan  nilai-nilai  positif  yang 

lahir  didalamnya,  sehingga  tidak  lepas  kontrol  sampai  dengan  melakukan 

kejahatan sebagai perbuatan tindak pidana.

TABEL 8

DATA KEJAHATAN JALANAN

POLRES TULUNGAGUNG

PERIODE 20 JANUARI S/D 20 FEBRUARI 200952

No. Jenis Kelamin Jumlah
52 data yang diperoleh dari admin reskrim Polres Tulungagung, kegiatan yang dilakukan oleh 
Reskrim Polres Tulungagung dengan melakukan operasi khusus yang disebut dengan operasi 
kejahatan jalanan yang dimulai tanggal 20 januari 2009 sampai dengan tanggal 20 februari 2009.
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1. a. laki-laki

b. perempuan

13

1
Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Pada kualifikasi jenis kelamin ini tidak lepas dari faktor lingkungan dan 

sosial  dalam  masyarakat,  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  penjelasan 

sebelumnya. Usia, jenis kelamin, dan beberapa variabel psikologis ikut berperan 

dalam hal penyebab seseorang melakukan perbuatan pidana.

Bahwa dapat diketahui dari variabel usia lebih banyak pelaku kejahatan 

yang pada usia produktif (usia 20-30 tahun), dan dilihat dari variabel lain, seperti 

jenis  kelamin,  pelaku  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  lebih  dominan  sebagai 

pelaku  kejahatan.  Penjelasan  tersebut  diatas  adalah  mengenai  keadaan  fisik 

seseorang,  tetapi  disisi  lain  untuk  terjadinya  kejahatan  tersebut  adalah  adanya 

dukungan  dari  variabel  psikologis  masing-masing  individu,  yang  dapat 

membentuk sikap dan sifat seseorang.

TABEL 9

DATA KEJAHATAN JALANAN

POLRES TULUNGAGUNG

PERIODE 20 JANUARI S/D 20 FEBRUARI 200953

No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1. a. swasta dan tidak memiliki pekerjaan tetap 12

53 data yang diperoleh dari admin reskrim Polres Tulungagung, kegiatan yang dilakukan oleh 
Reskrim Polres Tulungagung dengan melakukan operasi khusus yang disebut dengan operasi 
kejahatan jalanan yang dimulai tanggal 20 januari 2009 sampai dengan tanggal 20 februari 2009.
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b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Mahasiswa

1

1
Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Fenomena yang terjadi sebagai kejahatan baik dalam pembahasan yang 

pertama mengenai premanisme dan kejahatan jalanan ini dalam bukanlah sebagai 

sifat jahat dari pelaku semata, penulis lebih menilai pada masalah kesejahteraan 

dan kemiskinan, sebagai gejala sosial yang tidak mampunya pelaku mengintegrasi 

kepada masyarakat juga faktor kemiskinan, pendidikan yang kurang.

Dari  data  memberikan  informasi  bahwa  sebagian  besar  pelaku  yang 

terjaring dalam kejahatan jalanan tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap sebagai mata pencahariannya. Ini seharusnya yang telah menjadi 

beban pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Jadi tidak 

hanya  memberikan  hukuman  (pidana)  saja  kepada  pelaku,  tetapi  selanjutnya 

perlunya peningkatan kesejahteraan.

TABEL 10

DATA KEJAHATAN JALANAN

POLRES TULUNGAGUNG

PERIODE 20 JANUARI S/D 20 FEBRUARI 200954

No. Modus Operandi Jumlah
1. a.dilakukan  dengan  cara  mengambil  paksa  atau  merampas  / 12

54 data yang diperoleh dari admin reskrim Polres Tulungagung, kegiatan yang dilakukan oleh 
Reskrim Polres Tulungagung dengan melakukan operasi khusus yang disebut dengan operasi 
kejahatan jalanan yang dimulai tanggal 20 januari 2009 sampai dengan tanggal 20 februari 2009.
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menjambret  tas milik  korban ketika setelah posisi  keadaan 

jalan ditraffict  life mendahului dari kiri setelah mengambil 

langsung meninggalkan jejak.

b. Dilakukan dengan cara naik diatas truk muatan 

saat jalan dan mengambil muatan  barang.

c.CURAS (pencurian dengan disertai kekerasan)

d. Melakukan judi dipinggir jalan.

e.Dengan mengamati yang akan sebagai korban, menentukan 

target  dan  keadaan  situasi  dengan  cepat  untuk  membawa 

kendaraan yang diparkir dipinggir jalan.

1

1

4

1

Sumber data sekunder diolah: juli 2009

Kejadian  yang  pertama  sekaligus  tindak  pidana  yang  paling  sering 

terjadi yang telah terjaring dalam operasi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh 

polres Tulungagung yang dimaksud adalah kejahatan yang sering disebut sebagai 

jambret, berdasarkan keterangan bahwa aksi kejahatannya dilakukan dijalan raya, 

dengan situasi dan kondisi tertentu. Sebagian besar yang menjadi korban adalah 

golongan  berjenis  kelamin  wanita,  awalnya  dengan  mengikuti  korban  sampai 

dengan titik tertentu pelaku dapat segera melakukan aksinya, kejadian ini jambret 

ini terjadi beberapa kali kurun waktu operasi jalanan, sebagian kejadian dengan 

pelaku  yang  sama.  Dalam  teori  hukum  pidana  ini  disebut  dengan  kejahatan 

konkurus, yaitu kejahatan yang terjadi beberapa kali sebagai bentuk pengulangan 

kejadian oleh pelaku.

Modus yang berikutnya ketika adanya truk tangki minyak goreng yang 

sedang berhenti diarea pasar, pelaku dengan sengaja mengambil minyak goreng 

yang ada didalam truk tersebut, dan segera mungkin meninggalkan tempat setelah 

aksinya  berhasil,  menurut  keterangan  dari  pihak  polisi  lebih  dikenal  dengan 
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kejahatan “bajing loncat”, selama operasi kejahatan jalanan tersebut polisi dapat 

berhasil  memproses  secara  hukum  sebanyak  1  kejadian  dengan  1  pelaku 

kejahatan.

Berikutnya  adalah  kejahatan  CURAS  (pencurian  dengan  kekerasan), 

sebagai oknum masyarakat, untuk melakukan aksi kejahatan. Kejahatan ini lebih 

pada  kejahatan  murni,  penulis  dapat  beranggapan  bukan hanya  karena  adanya 

kesempatan tetapi juga niat dan rencana dari pelaku untuk menjalankan aksinya. 

karena kejahatan ini dilakukan dengan berkelompok dan adanya kekerasan kepada 

korban untuk menyanggupi apa yang dikehendaki oleh pelaku. Misalnya seperti 

keterangan yang diperoleh bahwa kejahatan ini dengan cara nekat memotong jalan 

dan  memberhentikan  korban  dengan  mengancam  bahkan  sampai  dengan 

kekerasan untuk menyerahkan barang berharga milik korban.

Bentuk  dari  kejahatan  yang  lain  adalah  juga  sebagai  pencurian 

kendaraan  bermotor  yang  ada  ditempat  umum,  seperti  pusat  perbelanjaan, 

terminal dan tempat umum lain, target dari pelaku adalah kendaraan bermotor, ini 

juga  dapat  dinilai  kejahatan  murni  dari  sifat  jahat  pelaku.  Modusnya  adalah 

dengan  mengamati  keberadaan  korban  kejahatan,  dan  pada  kondisi  dan  situsi 

tertentu  dengan ketrampilannya  saat  korban lengah pelaku segera menjalankan 

aksi kejahatannya.

Dari  beberapa  modus  yang  telah  diuraikan  diatas  unsur  utama  dalam 

kejahatannya  adalah  sebagai  bentuk  tindak  pidana  pencurian,  tetapi  dengan 

beberapa modus yang berbeda sehingga dalam prakteknya, khususnya kepolisian 

dan masyarakat  memberikan sebutan yang berbeda,  antara lain adalah jambret, 

bajing loncat,curas dan juga pencurian kendaraan bermotor ditempat umum.
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Penulis  memberikan  beberapa  perbedaan  yang  ada  antara  operasi 

premanisme  dan  kejahatan  jalanan  yang  dilakukan  oleh  polres  Tulungagung, 

mengenai  unsur  kejahatan  yang  dilakukan pelaku.  Penulis  beranggapan  bahwa 

pada niat pelaku kejahatan pada aksi premanisme bukan semata-mata pelaku yang 

memiliki  sifat  jahat  dan  selalu  berbuat  jahat,  sehingga  kejahatan  yang 

dilakukannya  muncul  karena  adanya  kesempatan,  berbeda  dengan  beberapa 

pelaku  kejahatan  jalanan  yang  tertangkap  dan  diproses  dalam  hukum  pidana. 

Dapat  disimpulkan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  adalah  murni  sebagai 

kejahatan  dan  sifat  jahat  dari  sipelaku,  karena  adanya  niat  yang  penuh  dan 

terencana dari pelaku juga ketrampilan yang dimilikinya.

C. Upaya polri dalam mengurangi dan memberantas aksi premanisme dan 

kejahatan jalanan.

Polri,  dalam  khususnya  disini  adalah  kepolisian  Resor  Tulungagung 

dalam mengemban tugasnya yang menciptakan keamanan dan ketentraman dalam 

keamanan dalam masyarakat haruslah bekerja secara efektif dan secara giat untuk 

kondisi  masyarakat  yang efektif  dan kondusif.  Polisi  Resor Tulungagung telah 

melakukan  upaya-upaya  untuk  menciptakan  kondisi  yang  aman  dan  tentram 

dalam masyarakat adalah antara lain sebagai berikut:55

1. Dalam kewenangannya melakukan kegiatan operasi-operasi keamanan.

Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  lepas  dari  kewajiban  dan 

kewenangan yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-undang nomor 2 tahun 

2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  segala 

55 Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Bin Ops Reskrim Polres Tulungagung, Bapak Siswanto 
SH.MM. dan Kasat Reskrim Polres Tulungagung bapak Slamet Riadi SH.MHum. pada tanggal 3 
juli 2009.bertempat dikantor reskrim Polres Tulungagung.
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kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dengan mengadakan operasi rutin 

dan operasi khusus, sebagai berikut:

a. Operasi Cipta Kondisi.

Operasi  ini  adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  operasi  rutin  yang 

dilakukan  oleh  polisi  Resor  Tulungagung,  untuk  menjaga  keamanan 

masyarakat  dengan melakukan  secara  rutin  dan  berkala  turun  kejalan 

melakukan patroli jalan melakukan penertiban, misalnya adalah dengan 

operasi jalan dengan melakukan penertiban ditempat umum dan menjaga 

fasilitas umum, melakukan razia ditempat-tempat tertentu seperti café, 

tempat  umum (stasiun,  terminal,  hotel,dan sebagainya)  yang dianggap 

sebagai  tempat  yang  rawan  terjadinya  kejahatan,  dalam  bentuk 

penertiban Kartu Tanda Penduduk.

b. Operasi-operasi pengaman khusus.

Dalam  keadaan-keadaan  tertentu  yang  dianggap  memerlukan 

pengamanan  khusus,maka  eksistensi  polri  juga  tidak  lepas  dalam 

menciptakan  situasi  yang  nyaman  dan  tentram,  seperti  melakukan 

operasi cendekia, yaitu operasi khusus mengenai adanya kegiatan Ujian 

Nasional (UNAS) disekolah, dan pada saat pengaman Natal dan Tahun 

baru  yang  disebut  operasi  lilin,  kemudian  operasi  ketupat  saat 

melakukan pengamanan idul fitri. Tidak lain juga adanya operasi “street 

crime”  yaitu  sebagai  operasi  khusus  yang  bekerja  untuk  tindakan 

preventif  dan  represif  guna  meminimalisis  aksi  kejahatan  jalanan. 

Dimana  dalam  melakukan  operasi  tersebut  adanya  perintah  khusus, 
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dengan waktu yang khusus, serta anggaran operasional yang khusus pula 

untuk melakukan kegiatan operasi.

2. Melakukan upaya patroli jalan.

Kegiatan  tersebut  juga  termasuk  operasi  pengamanan  kondisi  yang 

dilakukan  oleh  polisi  Resor  Tulungagung  sebagai  operasi  terbuka,  contohnya 

adalah  melakukan  razia  dengan melakukan  penertibaan  mengenai  kelengkapan 

bagi pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya sebagai kegiatan 

preventif.  Bentuk  dari  operasi  ini  adalah  dengan  mengerahkan  beberapa 

personil/anggota polisi untuk melakukan razia.

3. Melakukan kegiatan “kring serse”.

Dalam melakukan  penaggulangan  kejahatan  oleh  Polres  Tulungagung 

dalam  usaha  menciptakan  ketentraman  dan  keamanan  yang  usahanya 

mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, tetapi hal 

tersebut  masih  belum  sepenuhnya  optimal  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian 

khususnya  Resor  Tulungagung,  karena  tingkat  perlindungan  yang  diberikan 

kepada korban kejahatan  hanya  sebatas  kepada orang yang  telah diketahu dan 

melapor terjadinya kejahatan, dapat diketahui kurang efektifnya kerja kepolisian, 

dengan alasan tersebut maka kesejahteraan masyarakatpun juga akan terhambat 

perwujudannya.

Untuk  proses  pengamanan  dan  situasi  kondusif,  maka  usaha  yang 

dilakukan  oleh  polisi  Resor  Tulungagung  adalah  melakukan  kegiatan  “kring 

serse”,  dimana  dengan  melakukan  kontrol,  beberapa  personil  polisi  yang 

diperintahkan  secara  menyebar  melakukan  penjagaan  dan  pengamanan  untuk 

penempatan anggota pada tempat-tempat  umum yang disinyalir  sebagai tempat 
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yang rawan terjadinya kejahatan sehingga dapat secara cepat tanggap baik pihak 

polisi ataupun masyarakat yang dirugikan dapat segera bertindak untuk mencegah 

terjadinya kejahatan.

4. Mengefektifkan fungsi POLMAS (polisi masyarakat).

Menurut Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Reserse Kriminal 

Polres Tulungagung polmas adalah bentuk adopsi  kebijakan yang diambil  dari 

negara Jepang, yaitu keikutsertaan seluruh anggota polisi melakukan pengawasan 

dalam  setiap  daerah  (dusun,  desa,  dan  kecamatan),  tetapi  kekhususan  dalam 

kebijakan tersebut adalah kewenangan dalam unit Binamitra.

Tujuan dari  polmas  ini  adalah  pada  intinya  berfungsi  untuk menjalin 

kemitraan antara polisi dan masyarakat, sehingga apabila adanya proses interaksi 

tersebut dapat terjalin dengan baik saling menginformasikan maka masing-masing 

pihak dapat melakukan antisipasi terjadinya kejahatan dan tindak pidana.

5. Upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat diharapakan dapat menciptaan 

keasadaran hukum dalam masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan rasa sebagai 

polisi untuk dirinya sendiri,  dalam artian untuk pengamanan diri sendiri  dalam 

masyarakat, dan juga tanggap terhadap lingkungan sekitar jika terjadi kejahatan. 

Sehingga keikutsertaan masyarakat aktif dapat mencegah terjadinya kejahatan.

Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  polisi  dalam melakukan  sosialisasi 

adalah dengan memasang spanduk-spanduk yang mengajak untuk lebih waspada 

terhadap  aksi  kejahatan  dan  hal-hal  yang  memicu  terjadinya  kejahatan,  serta 

kerjasama dengan instansi-instansi lain.
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6. Menangkap Tersangka, serta melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan 

terjadinya kejahatan.

Tindakan ini adalah pelaksanaan terakhir usaha untuk penanggulangan 

kejahatan,  polres  tulungagung  tidak  melakukan  upaya  perubahan  struktural 

sebagai  upaya  “non  penal”  yang  dikatakan  lebih  efektif  dalam  pencegahan 

terjadinya kejahatan dalam politik kejahatan, sehingga diharapkan adanya aturan 

khusus lebih jauh menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada masa kini.hanya 

mengandalkan  aturan  lama  dan  potensi  yang  ada  untuk  melakukan 

penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan  penjelasan  peraturan  perundang-undangan  dalam 

KUHAPidana  pasal  102  telah  dijelaskan  sebagai  kewenangan  polisi  dalam 

berbuat hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan antara lain adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

suatu tindak pidana.

b. Mencari keterangan dan barang bukti.

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri.

d. Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung 

jawab.

e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan.

f. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

g. Mengambil sidik jari dan memotret orang,56

56 M. Karjadi dan R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bogor. Politeia. 
Hal. 94.
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Tindakan tersebut  dilakukan oleh polisi  sebagai tindakan represif  saat 

adanya kejahatan yang timbul dalam masyarakat guna menjalankan tugas Polisi 

Republik Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  serta menegakkan 

hukum.

D. Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  polri  dalam  melakukan  upaya 

penanggulangan terjadinya premanisme dan kejahatan jalanan.

Setelah  melakukan  upaya-upaya  dalam  penanggulangan  aksi 

premanisme dan kejahatan jalanan, maka dapat diketahui kendala yang dialami 

oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Resor  Tulungagung  (Polres 

Tulungagung),dari hasil wawancara, antara lain adalah:57

1. Jumlah anggota yang tidak sebanding dengan kondisi masyarakat.

Minimnya jumlah anggota kepolisian, dalam hal ini polisi yang bertugas 

di wilayah bagian Resor Tulungagung kurang memenuhi standar antara jumlah 

anggota polisi dengan seluruh jumlah masyarakat untuk melakukan pengawasan, 

sampai  dengan bulan juni tahun 2009 ini,  bagian personil  polres Tulungagung 

telah mencatat polisi yang betugas di Polres Tulungagung adalah sejumlah 983 

personil,  dan  menurut  salah  satu  anggota  yang  ada  dibagian  personil  ini 

perbandingannya adalah 1:1025, dengan maksud adalah satu anggota polisi harus 

melakukan  pengawasan  jumlah  warga  sebanyak  1025  warga,  dimana  dapat 

dikatan  ideal  menurut  standar  internasional  dan  umumnya  yang  ada diwilayah 

Asia  adalah  dengan  perbandingan  1:300,  yang  diharapkan  dalam  melakukan 

57 Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Bin Ops Reskrim Polres Tulungagung, Bapak Siswanto 
SH.MM. dan Kasat Reskrim Polres Tulungagung bapak Slamet Riadi SH.MHum. pada tanggal 3 
juli 2009. bertempat dikantor reskrim Polres Tulungagung.
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pengawasan ini dapat efektif dengan keterbatasan daya dan upaya setiap masing-

masing anggota polisi.

2. Pihak korban dan/atau masyarakat yang kurang tanggap yang tidak melapor 

dan tidak segera melapor adanya kejahatan.

Untuk  menanggulangi  terjadinya  kejahatan  tidak  hanya  peran  polisi 

sebagai  penegak  hukum  yang  bekerja  keras  menjalankan  tugasnya,  tetapi 

seharusnya  peran  aktif  dari  masing-masing  anggota  masyarakat  yang  harus 

melaksanakan upaya tersebut,  sehingga dapat terjadinya hubungan timbal balik 

antara anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya dan juga kebutuhan rasa 

aman dan tenteram yang dibutuhkan oleh masayarakat,tetapi tidak terjadi hal yang 

demikian  dalam  prakteknya,  masyarakat  khususnya  korban  sendiri  terkadang 

tidak mau melaporkan adanya kejahatan yang terjadi, karena beranggapan tidak 

mau repot dan harus mengurus tentang dirinya sebagai korban atau mengetahui 

adanya kejahatan.

Dengan alasan lain, korban tidak segera tanggap untuk segera melapor 

adanya kejahatan yang terjadi, setelah selang beberapa jam (2 sampai 3 jam) baru 

melaporkan kepada polisi, sehingga untuk menemukan alat bukti dan jejak dari 

kejahatan itu juga akan terhambat.

3. Keterbatasan proses penyidikan mengenai biaya operasional.

Setiap  melakukan  kegiatan  untuk  menjalankan  tugasnya,  mendapat 

kendala-kendala dari berbagai macam faktor, selain keterbatasan tenaga personil 

anggota  reskrim,  yang  harus  optimal  menjalankan  tugas  saat  melakukan 

penyidikan  dan  penyelidikan  bahkan  dituntut  bekerja  hampir  24  jam  dalam 

mengungkap kasus, dan juga membutuhkan biaya operasional untuk melakukan 
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penyidikan, berbeda dengan kegiatan yang terencana dalam polres yang anggaran 

khusus.  Dalam prakteknya  untuk  mengungkap  kasus  kejahatan  personil  polisi 

harus berupaya  sendiri  sampai  dengan biaya  sendiri  untuk mengungkap kasus, 

bahkan harus mengeluarkan yang lebih besar lagi saat diketahui dan mendapati 

tersangka  atau  proses  penyidikannya  sampai  dengan  jarak  luar  kota,  selain 

keterbatasan biaya dan jarak begitu juga dengan waktu dalam proses penyidikan.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa dalam kenyataannya (das sein), kejahatan itu masih akan terus 

ada  sepanjang adanya  masyarakat,  diwilayah  kewenangan  Polres  Tulungagung 

melakukan upaya  penaggulangan aksi  premanisme  dan kejahatan  jalanan yang 

telah digelar dengan melakukan operasi  khusus dalam jajaran unit  reskrim dan 

dibantu  unit  lain  telah  menangkap  orang  sebagai  tersangka  dengan  barbagai 

macam modus  kejahatan,  dalam hal  ini  antara  lain  dalam operasi  premanisme 

adalah  dengan pemerasan  oleh  oknum warga  di  area  pasar  tradisional  dengan 

meminta  sejumlah  uang  untuk  jasa  pengamanan  diluar  retribusi,  modus  lain 

dengan  berdalih  mengamen  tetapi  meminta  imbalan  dengan  memaksa  kepada 

korban,  dan  juga  berupa  kasus  pengancaman  serta  pencurian.  Dan  operasi 

kejahatan jalanan dengan modus antara lain dengan merampas paksa (jambret), 

kejahatan  yang  disebut  bajing  loncat  dan  juga  pencurian  kendaraan  bermotor 

dipusat keramaian seperti pertokoan.

Bahwa  dalam  mengendalikan  serta  menanggulangi  keadaan  seperti 

upaya yang telah dilakukan oleh Polres Tulungagung melakukan kegiatan antara 

lain:

1. Dalam kewenangannya melakukan kegiatan operasi-operasi keamanan.

Operasi-operasi yang dilakukan secara rutin untuk menciptakan situasi 

dan  kondisi  yang  aman  dan  terkendali  guna  menciptakan  keamanan  dan 
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ketentraman  dalam  masyarakat.  Selain  itu  dalam  keadaan  tertentu  polres 

Tulungagung juga melakukan operasi-operasi khusus.

2. Melakukan upaya patroli jalan.

Tujuannya  adalah  dengan  menjaga  ketentraman  dan  keadaan  yang 

kondusif didalam masyarakat.

3. Melakukan kegiatan “kring serse”.

Dengan penempatan polisi pada pos-pos tertentu yang dianggap rawan 

terjadinya  kejahatan,  sehingga  dapat  sigap  dan  cepat  bertindak  saat  terjadi 

kejahatan.

4. Mengefektifkan fungsi POLMAS (polisi masyarakat).

Fungsi POLMAS adalah menjalin  kerjasama dalam bentuk kemitraan, 

dimana  saat  kemitraan  itu  berfungsi  masyarakat  juga  akan  tanggap  terjadinya 

kejahatan.

5. Upaya sosialisasi kepada masyarakat.

6. Menangkap Tersangka, serta melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan 

terjadinya kejahatan.

Setelah  melakukan  beberapa  upaya  untuk  penanggulangan  dan 

pencegahan kejahatan, adapun kendala yang dialami antara lain:

1. jumlah  anggota  tidak  sebanding  jumlah  masyarakat  yang  ada,  ini 

menyebabkan  proses  pengawasan  kepada  masyarakat  dari  polisi  kepada 

masyarakat menjadi tidak optimal.

2. pihak  korban  dan/atau  masyarakat  tidak  tanggap  untuk  melapor,  karena 

dianggapnya  sebagai  kejahatan  yang  lumrah,  sehingga  masyarakat 

menganggap seolah-olah seperti bukan suatu kejahatan.
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3. keterbatasan proses penyidikan oleh anggota polisi saat terjadinya kejahatan, 

utamanya mengenai biaya operasional, karena pada prakteknya melakukan 

proses  penyidikan  masih  harus  uang  pribadi  untuk  operasional  proses 

penyidikan.

B. SARAN

1. Meningkatkan  kerjasama  antara  kepolisian  dengan  instansi  lain  seperti 

Satpol  PP dan  Dinas  sosial,  karena  tidak  keseluruhan  kejahatan  adalah 

merupakan wujud dari sifat jahat pelaku tetapi juga karena faktor-faktor 

sosial.

2. Kejahatan  setiap  saat  akan  selalu  ada,  kinerja  polisi  harus  konsisten 

dengan  apa  yang  dilakukannya,  tidak  hanya  pada  gebrakan  awal  saja, 

misalnya untuk melakukan operasi khusus dengan target khusus, dalam hal 

ini misalnya operasi premanisme dan kejahatan jalanan tersebut.

3. Perlunya manajemen yang khusus mengenai personil anggota kepolisian 

dan juga biaya operasional dalam kinerjanya, sehingga adanya kekurangan 

baik  dalam bidang  personil  atau  yang  lainnya  tidak  menjadi  hambatan 

intern dalam kerja kepolisian.
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