
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan- aturan yang hidup 

dan berkembang di masyarakat. Kejahatan umumnya terjadi karena didorong atau 

dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.  Tindak 

pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan 

aturan hukum. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja 

orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya kejahatan penjambretan, 

kejahatan penjambretan ini  biasanya terjadi ditempat-tempat sepi dan jauh dari 

permukiman penduduk dan umumnya korbannya adalah wanita dengan 

menggunakan kekerasan.  

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, 

melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan 

tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat 

orang jadi pingsan atau tidak berdaya.1 

 

Pencurian dengan kekerasan (penjambretan) merupakan kejahatan terhadap harta 

benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan 

untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada 

kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut 

tetap berada di tangan pelaku.  Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat 
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suatu benda berada dalam penguasaanya yang nyata, atau berada di bawah 

kekuasaanya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang 

ia inginkan dengan benda tersebut.2  

 

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan 

menggunakan kekerasan fisik hal ini  sebagaimana dalam kasus Laporan Polisi 

Nomor: 3388/C-1/XI/2019, dengan pelakunya Riski Hasan dan Andritanto, 

sedangkan korbannya adalah Bunga. Modus yang dilakukan para pelaku yakni 

dengan cara mengikuti korban saat mengendarai sepeda motor seorang diri di 

Jalan raya Ahmad Akuan Kelurahan Rejosari Kotabumi. Kemudian setelah dekat 

dan sejajar dengan korban, lalu pelaku yang dibonceng di belakang sepeda motor 

menarik secara paksa tas korban yang diselempangkan di badannya dan pelaku 

berhasil mengambilnya dan setelah berhasil para pelaku langsung melarikan diri. 

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang tunai Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah), Handpone merek Samsung tipe A50 serta surat-

surat berharga yang berada di dalam tas tersebut. 

 

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan 

ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir 

dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk 

menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat 

menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling 

rendah sesuai dengan keadaannya. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai aparat penegak hukum 

diberi tugas atau wewenang antara lain memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat”.3  

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti serta 

menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul  “UPAYA 

KEPOLISIAN POLRES LAMPUNG UTARA DALAM 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN DAN 

KEKERASAN PADA WANITA” (Studi Laporan Polisi Nomor: 3388/C-

1/XI/2019). 

 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1.  Permasalahan 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya yaitu: 

1.  Bagaimana Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Penjambretan dan Kekerasan pada Wanita Laporan Polisi 

Nomor: 3388/C-1/XI/2019? 

2. Apakah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penjambretan dan 

Kekerasan pada Wanita dalam Laporan Polisi Nomor: 3388/C-1/XI/2019? 

 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulisannya termasuk kedalam kajian bidang 

Hukum Pidana sedangkan lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai upaya 

Kepolisian Polres Lampung Utara dalam penanggulangan tindak pidana 
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penjambretan dan kekerasan pada wanita Laporan Polisi Nomor: 3388/C-

1/XI/2019 dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjambretan dan 

kekerasan pada wanita dalam Laporan Polisi Nomor: 3388/C-1/XI/2019. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah: 

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam 

penanggulangan tindak pidana penjambretan dan kekerasan pada wanita 

Laporan Polisi Nomor: 3388/C-1/XI/2019. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

penjambretan dan kekerasan pada wanita dalam Laporan Polisi Nomor: 

3388/C-1/XI/2019. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu: 

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum 

pidana mengenai tindak pidana penjambretan dan kekerasan pada wanita dan 

faktor-faktor penyebabnya. 

2. Kegunaan praktis, dapat menambah wawasan bagi penulis dan  pihak-pihak 

yang memerlukannya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 

 

 

 



 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada 

penelitian ini dikelompokkan menjadi V (lima) bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini peneliti menjelaskan latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika 

penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi telaah kepustakaan seperti 

Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penjambretan dan Kekerasan,  Pengertian 

dan Tugas Pokok Kepolisian, Teori Sebab-sebab Kejahatan dan Upaya 

Penanggulangan Kejahatan. 

 

BAB III METODE  PENELITIAN, membahas tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya tentang Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber 

Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas tentang 

Gambaran Umum Objek Penelitian,  Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara 

dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penjambretan dan Kekerasan pada Wanita 

Laporan Polisi Nomor: 3388/C-1/XI/2019 dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya 

Tindak Pidana Penjambretan dan Kekerasan pada Wanita dalam Laporan Polisi 

LP/3388/C-1/XI/2019. 

 

BAB V PENUTUP,  yang berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini dan 

saran yang berguna untuk pengembangan sistem yang lebih baik. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA, yaitu literatur  yang  digunakan untuk menunjang 

penulisan skripsi ini. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan data atau pelengkap sebagai menunjang 

penulisan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


