
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hakikat manusia pada dasarnya selain sebagai makhluk pribadi (individu) juga 

sebagai makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri 

dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena 

itu diperlukan hukum guna mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan 

sesama manusia.  

 

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, 

keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya 

kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai 

sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
1
   

 

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam 

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak 

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan 

kesalahan yang dilakukannya. 
2
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Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi 

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi 

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan 

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi 

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia 

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada 

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.  

 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara 

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak 

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor 

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak 

pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan 

kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.  

 

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 
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mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan
3
   

 

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial adalah 

perampokan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

perampokan dapat dikategorikan ke dalam kelompok pencurian dengan kekerasan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut: 

(1)  Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada 

kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 

kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap 

tinggal di tempatnya. 

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 

a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

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

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih 

c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu 

        berakibat ada orang mati. 
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(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang 

luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau 

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 

dan Nomor 3. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum 

positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai 

pidana pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan 

kepada pelaku tindak pidana perampokan.   

 

Tindak pidana perampokan di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus disertai dengan pembunuhan berencana yang dilakukan sekelompok 

orang terhadap satu keluarga, dengan demikian maka terhadap para tersangka 

dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana.
4
   

 

Pembunuhan terhadap satu keluarga yaitu Ispandi (suami), Lisa (istri), dan Abel 

(3 tahun), serta seorang pembantu rumah tangga perempuan bernama Juhai, 

terjadi pada hari selasa 8 Juli 2014. Para korban ditemukan tewas dengan kondisi 

tangan terikat tali dan mulut dilakban. Jasad keempat orang tersebut ditemukan di 

rumah mereka sekitar pukul 17.30 WIB. Para kerabat curiga karena Ispandi yang 

merupakan bendahara di kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan Lisa yang 

bekerja di Dinas Peternakan, tidak masuk kerja pada selasa tersebut. 
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Kronologis pembunuhan berdasarka hasil rekonstruksi dimulai dengan kedatangan 

tersangka Hendra dan Wawan ke rumah korban, dan disambut pembantu Ispandi, 

Juhariyah.  Lalu keduanya disuruh duduk di ruang tamu. Kemudian Ispandi, Lisa, 

beserta Jihan menemui Hendra dan Wawan. Sesaat kemudian, Lisa dan Jihan 

kembali ke ruang tengah.  Selang sekitar sepuluh menit, Endang dan Yobi datang 

dari halaman depan yang juga disambut oleh Ispandi. Lalu, keempat tersangka 

bersama Ispandi berbincang di ruang tamu.  Ispandi sempat pamit masuk kamar 

untuk menunaikan Sholat Maghrib. Saat Ispandi sedang sholat, Lisa 

mempersilakan keempat tersangka untuk berbuka puasa dan makan di meja 

makan yang terletak di dapur. Setelah makan, keempat tersangka ke ruang tengah 

untuk nonton TV. Sementara itu, Lisa, Jihan dan Juhariyah makan di dapur. 

Setelah Ispandi selesai sholat, keempat tersangka bersama Ispandi mengobrol 

kembali di ruang depan.
5
    

Para tersangka kemudian menawarkan barang, namun, tiba-tiba Endang langsung 

menodongkan pistol mainan ke arah Ispandi. Lisa yang selesai makan juga 

langsung ditodong dengan senjata tajam. Setelah itu, tersangka Endang menyuruh 

Lisa masuk ke kamar Jihan, kemudian Yobi mencari kabel yang digunakan untuk 

mengikat keluarga korban. Ispandi diikat secara terpisah di kamar belakang. 

Sementara Lisa, Juhariyah dan Jihan diikat di kamar utama. Endang lalu 

memeriksa setiap ruangan untuk mencari barang-barang berharga. Merasa barang 

yang diambil cuma sedikit, kemudian keempat tersangka melakukan musyawarah 

di ruang tengah.  Dari musyawarah itulah timbul ide Endang untuk menghabisi 
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nyawa Ispandi dan keluargannya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. 

Sebab tersangka Hendra kenal dengan Ispandi.
 6

   

Korban pertama yang dieksekusi Ispandi. Tersangka Yobi dan Endang menarik 

leher korban dengan kabel, sementara Wawan memegang kaki dan Hendra 

membekap mulut.  Lalu keempat eksekutor menggotong Juhariyah untuk 

dieksekusi dengan cara yang sama. Berikutnya Lisa. Namun, sebelum dieksekusi 

Lisa meminta izin untuk Sholat Isya, dan permintaan tersebut dikabulkan Endang. 

Setelah shalat, barulah Lisa dieksekusi dengan cara yang sama di kamar utama. 

Jihan yang saat itu tengah tertidur juga dibekap oleh Endang sampai pingsan. Saat 

para tersangka hendak meninggalkan rumah korban pada dini hari, sempat 

terdengar suara tangisan Jihan. Kemudian tersangka Wawan masuk kembali ke 

kamar untuk membekap Jihan sampai meninggal. Endang sempat masuk kembali 

ke rumah korban untuk memeriksa keadaan, dan melakban muka para korban 

untuk memastikan jika korbannya benar-benar sudah tewas.
7
   

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 

KUHP, yaitu bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila 

terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan 

dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP disebutkan 

bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain 

diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 
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pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 

tahun.  

 

Mengingat bahwa perampokan dan pembunuhan di Desa Landbaw Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan suatu perbuatan melanggar hukum 

maka Kepolisian Resort Tanggamus dibantu dengan Kepolisian Daerah Lampung 

melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terkait dengan kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan. 

 

Pihak Kepolisian dalam hal ini melaksanakan peranannya dalam mengungkap 

kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Peranan merupakan 

implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai 

aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum;  

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah 

melaksanakn fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian 

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
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masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. 

 

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

(yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat 

dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. 

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin 

meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara 

kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, 

bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian 

dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak 

pidana akan terjadi.  

 

Penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun 

sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya 

terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. 

Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup 

adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk 
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segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai  

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- 

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai 

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan 

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, 

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Peranan Kepolisian dalam 

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perampokan dan Pembunuhan 

Berencana pada Satu keluarga” (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Lampung) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah Peranan Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak 

pidana perampokan dan pembunuhan berencana pada satu keluarga? 

b. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kepolisian dalam proses penyidikan 

terhadap tindak pidana perampokan dan pembunuhan berencana pada satu 

keluarga? 
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2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan 

dengan peranan Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana 

perampokan dan pembunuhan berencana pada satu keluarga dan faktor-faktor 

yang menghambat kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Kepolisian Daerah Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah 

pada tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap 

tindak pidana perampokan dan pembunuhan berencana pada satu keluarga 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kepolisian dalam proses 

penyidikan terhadap tindak pidana perampokan dan pembunuhan berencana 

pada satu keluarga. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peranan Kepolisian dalam 
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penyidikan kasus perampokan sekaligus pembunuhan berencana sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum
8
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Teori Peranan  

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek 

sebagai berikut:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                 
8
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c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
9
 

 

Secara umum peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang 

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang 

yang memangku jabatan dalam organisasi.  

 

Selanjutnya peranan terbagi menjadi:  

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
10

 

 

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan 

dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah 

melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

                                                 
9
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10
 Ibid. 2002. hlm.243-244 
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Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), 

menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah: 

1). Menerima laporan atau pengaduan.  

2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian. 

3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. 

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 
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Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.
11

 

 

 

2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
12

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
13

 

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

c. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

                                                 
11

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

  Jakarta. 1983. hlm.8-10 
12

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
13

 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243 
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suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
14

 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
15

 

e. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan 

(disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui 

tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, 

perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.
 16

 Pasal 365 Ayat (1) 

KUHP mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 

sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk 

menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, 

supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 

melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang 

dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 

f. Pembunuhan berencana adalah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu. Dengan kata 

lain, pembunuhan berencann adalah suatu pebuatan melawan hukum dengan 

cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia yang telah 

                                                 
14

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

     PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
15

  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

    Jakarta. 1993. hlm. 46. 
16

  http://id.wikipedia.org/wiki/perampokan. Diakses Selasa 21 Oktober 2014 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakan_kasar&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi
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direncanakan sebelumnya.
17

 Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa 

dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka terdiri dari pengertian peranan, kepolisian, penyidikan, 

penanggulangan tindak pidana, tindak pidana perampokan dan 

pembunuhan. 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

 

 

                                                 
17

  Leden Marpauang, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.    

hlm. 21. 
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IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan Kepolisian 

dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perampokan dan 

pembunuhan berencana pada satu keluarga dan faktor-faktor yang 

menghambat Kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana 

perampokan dan pembunuhan berencana pada satu keluarga tersebut 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


