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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan 

berfungsinya sistem hukum nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan 

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal 1 ayat 

(3) UUD Negara RI 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara 

hukum”
1
 yang terkandung arti negara yang penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dengan memperhatikan 

kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, 

penegakan dan perlindungan hukum serta menjaga keamanan dan ketentraman 

masyarakat yang berintikan Polri sebagai alat penegak hukum yang 

profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang 

kukuh dalam susunan tugas dan wewenang Polri.
 

Namun demikian, sebagai bagian fungsi pemerintahan negara 

ternyata fungsi Kepolisian mempunyai tatanan yang luas, tidak sekedar aspek 

represif dalam kaitanya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek 

preventif berupa tugas - tugas yang melekat pada fungsi utama mulai dari 

pengaturan, penjagaan dan pengawalan sampai dengan tindakan Kepolisian 

yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi Pengadilan. 

                                                 
1
 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) 



 

13 

 

Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini, terlihat peranan 

Kepolisian selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan 

kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya 

ketertiban dan tegaknya hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

Selaku pengayom, peranan Kepolisian perlu dikembangkan melalui 

pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk 

kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap 

masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya atau semaksimal 

mungkin. 

Peran Polri dalam penegakan hukum terutama aspek represif adalah 

sebagai Penyidik Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang 

- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), dengan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1). Disamping itu berperan juga sebagai koordinasi Kepolisian 

Khusus dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Peran tersebut dalam rangka sistem peradilan tindak pidana dimana 

Polri sebagai ujung tombaknya . Dalam menghadapi perubahan - perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, arus globalisasi, keterbukaan publik dan 

demokrasi, maka sangat dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi serta antisipasi 
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yang tajam terhadap munculnya gangguan kamtibmas berupa kejahatan yang 

berkualitas tinggi dan meresahkan masyarakat. 

Sedangkan kejahatan atau tindak pidana kriminal merupakan salah 

satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap 

bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.
2 

Bahkan pembangunan yang membawa kemajuan diberbagai bidang 

ternyata diikuti pula dengan berkembang dan meningkatnya tindak pidana. 

Masalah tindak pidana merupakan suatu masalah yang selalu aktual dalam 

masyarakat, baik dimasa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. 

Dewasa ini semakin disadari bahwa perkembangan kejahatan telah 

membawa pengaruh yang buruk karena dapat meresahkan masyarakat dan 

telah menciptakan suasana yang tidak mendukung kegiatan pembangunan 

dalam segala bidang. Meskipun telah ada Kitab Undang - Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang mengatur dan sekaligus mengancam perbuatan -

perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, tetapi kejahatan terus 

berkembang bahkan secara kualitas justru mengalami peningkatan.
3
  

Kenyataan ini memang merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan 

masyarakat itu sendiri yang telah menciptakan dampak - dampak negatif 

operasionalisasi pemenuhan kebutuhan manusia. 

Dilihat dari perkembangan tindak pidana dapat dibagi dalam tiga 

golongan, yaitu kejahatan konvensional, kejahatan konvensional dengan 

modus baru dan kejahatan berdimensi baru. Kejahatan konvensional 

                                                 
2
 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana. Alumni. 

   Bandung, 1992, hal. 148. 
3
 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 67. 
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dimaksudkan sebagaimana kejahatan yang lazimnya telah dikenal sepanjang 

sejarah manusia seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sejenisnya. 

Kejahatan konvensional dengan modus operandi baru dimaksudkan adalah 

kejahatan lama yang dilakukan dengan menggunakan cara - cara yang telah 

memanfaatkan ilmu dan teknologi, seperti pembunuhan dengan 

menghilangkan identitas korban dan barang bukti. Sedangkan kejahatan 

berdimensi baru jenis kejahatan yang benar - benar baru seperti kejahatan 

dunia maya (cyber crime) seperti penipuan jual beli online, pencemaran nama 

baik melalui media sosial maupun internet dan kejahatan korporasi yang 

diduga dilakukan oleh perusahaan / badan usaha. 

Sedangkan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes 

Semarang dan sangat meresahkan masyarakat saat ini antara lain terjadinya 

pencurian kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua  atau empat yang 

semakin meningkat, bahkan tidak segan - segan untuk mencapai tujuannya 

dengan cara merampas atau menganiaya pemilik kendaraan, terjadinya 

perampasan barang di bus dalam kota atau kendaraan umum dan merampas 

barang milik penumpang, kasus - kasus penipuan dengan berbagai macam cara 

sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban dan terjadinya 

perkelahian antara kelompok atau kawasan yang relatif berdekatan yang 

beberapa waktu lalu sering terjadi di wilayah Indonesia, serta dalam bidang 

pertanahan sering terjadi kasus penguasaan fisik atau penyerobotan tanah oleh 

orang atau kelompok orang yang tidak berhak atas tanah yang dimaksud 

dengan modus penggandaan sertifikat, girik atau alat bukti pembayaran Pajak 
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Bumi dan Bangunan sehingga orang yang benar - benar pemilik yang sah 

menderita kerugian. 

Selain itu di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang letaknya di 

jantung kota,  merupakan suatu aktivitas manusia atau barang juga tidak luput 

dari sasaran tindak pidana seperti pencurian. Dengan timbulnya tindak pidana 

ini, menandakan kurangnya kesadaran hukum dan menuntut kerja keras dari 

pihak Polri yang bertugas di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Disini 

kesiapan mental dan profesionalisme Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik 

diuji dalam menangani perkara - perkara kriminalitas, baik yang kualitasnya 

ringan maupun yang sangat sulit. 

Peranan Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di 

Wilayah Hukum Polrestabes Semarang tidak akan terlepas dari konsep dasar 

peranan Polri secara umum yang diproyeksikan ke dalam obyek khususnya 

tindak pidana yang meresahkan masyarakat divisualisasikan pula ke dalam 

kegiatan-kegiatan yang bersifat Binkamtibmas, guna menciptakan kondisi 

masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum, serta kegiatan penegakan 

hukum guna terciptanya keadilan serta kepastian hukum, hal tersebut 

dilaksanakan secara simultan. 

Dengan demikian aparat Kepolisian yang merupakan garda terdepan 

di dalam menangani tindak pidana yang terjadi khususnya di masyarakat, 

membuat kedudukan Polri sangat dominan sekali dalam menjaga keadaan 

yang tertib, tentram di dalam kehidupan masyarakat. Dengan melihat 

kenyataan tersebut diatas, maka lebih jelas bahwa permasalahan terhadap 
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perbuatan yang melanggar hukum ini sangat problematik, karena di satu pihak 

dituntut tugas - tugas yang berat namun disisi lain Polri memiliki tugas pokok 

yang melekat yaitu mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Atas 

dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap “ Tugas Polri 

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi Di Wilayah Hukum 

Polrestabes Semarang ”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya materi yang perlu diteliti terutama yang berkaitan 

dengan tindak pidana serta keterbatasan waktu, biaya dan kesempatan dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis membatasi pada tugas Polri dalam 

menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes 

Semarang. 

 

C. Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah tugas Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang 

terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang ? 

2) Hambatan - hambatan apa sajakah yang dihadapi Polri dalam 

menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes 

Semarang ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tugas Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang 

terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi Polri 

dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum 

Polrestabes Semarang 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas Polri dalam menanggulangi 

tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. 

2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap Polri dalam 

mengatasi hambatan - hambatan yang berkaitan dengan penanggulangan 

tindak pidana khususnya di wilayah hukum Polrestabes Semarang. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa Polri memiliki 

tugas pokok seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Polri 

memiliki kewenangan yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 7 

ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam menyusun skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa 

bab, yang kesemuanya terdiri dari lima bab dan dalam bab ini masih dibagi 

dalam beberapa sub - sub. 

 Bab I sebagai bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan teori - teori 

yang bersumber dari buku literatur, pendapat para sarjana serta peraturan 

perundang - undangan yang berkaitan dengan peranan Polri dalam 

menanggulangi tindak pidana. Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas 

masalah tugas pokok Polri dan wewenang serta peran Polri menurut Undang - 

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

wewenang Polri berdasarkan KUHAP, pengertian tindak pidana, pengertian 

penyidik dan penyidik pembantu serta tugas penyidik dalam menanggulangi 

tindak pidana. 

Bab III berisi tentang metode penelitian, dalam bab ini dibahas 

tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

diuraikan tentang tugas Polri dalam menanggulangi Tindak pidana yang terjadi 

di wilayah Hukum Polrestabes Semarang dan hambatan - hambatan yang 
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dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana di wilayah hukum 

Polrestabes Semarang. 

Bab V merupakan bab terakhir atau bab penutup di dalamnya 

diuraikan tentang kesimpulan dan saran - saran. 

Daftar pustaka, dalam daftar pustaka berisikan tentang nama – nama 

pengarang buku dan penerbit, peraturan perundang -  undangan yang berlaku 

dan sumber lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


