
 

 

 

 

 

A. Latar Belakang

 

Perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan-

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. 

 

Hukum pada dasarnya bersifat din

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rahardjo: 

 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsi

masyarakat. Alat tersebut menunjukkan 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbu

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

menggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan-

 

 

                                        
1
 Rahardjo, Satjipto. 
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Latar Belakang Masalah

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan in

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. 

Hukum pada dasarnya bersifat din

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsi

masyarakat. Alat tersebut menunjukkan 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbu

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

-hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan
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Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

I. 

Masalah 

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan in

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. 

Hukum pada dasarnya bersifat din

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsi

masyarakat. Alat tersebut menunjukkan 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbu

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan
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 PENDAHULUAN

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan in

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. 

Hukum pada dasarnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsi

masyarakat. Alat tersebut menunjukkan aktivitas 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbu

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan

Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial

Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

PENDAHULUAN

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan in

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

masyarakat yang tengah mengalami perkembangan . Melalui diferensiasi ini suatu 

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.  

amis sesuai dengan perkembangan sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsi

aktivitas hukum yaitu: (1) Merumuskan 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbu

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan

Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial

Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. 

PENDAHULUAN 

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan in

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

. Melalui diferensiasi ini suatu 

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing

amis sesuai dengan perkembangan sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

dalam bentuk konsep yang menjelaskan secara fungsional tempat hukum dalam 

hukum yaitu: (1) Merumuskan 

hubungan antara anggota masyarakat dengan menentukan perbuatan yang dilarang 

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan

Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial
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erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi 

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

. Melalui diferensiasi ini suatu 

masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit 

amis sesuai dengan perkembangan sosial yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

onal tempat hukum dalam 

hukum yaitu: (1) Merumuskan 

tan yang dilarang 

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

hubungan dalam masyarakat manakala terjadi perubahan
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Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial 

Rajawali. Jakarta. 1996. hlm

erkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi 

hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali 

stitusi 

penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada 

. Melalui diferensiasi ini suatu 

masing sedikit 

amis sesuai dengan perkembangan sosial yang 

Satjipto 

Untuk melihat hubungan antara hukum dan perubahan sosial perlu sebuah alat 

onal tempat hukum dalam 

hukum yaitu: (1) Merumuskan 

tan yang dilarang 

dan yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh 

nggunakan kekuasaan, atas siapa dan bagaimana prosedurnya; (3) 

Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali 

 dalam 
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Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

 

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

diarahkan se

atas keinginan dan kesadaran tiap

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita

melalui mekanisme penegakan hukum pidan

 

Penegakan hukum 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

dan tindakan sewenang

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

 

 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 
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Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

atas keinginan dan kesadaran tiap

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita

melalui mekanisme penegakan hukum pidan

Penegakan hukum pidana 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

dan tindakan sewenang

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 
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Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

atas keinginan dan kesadaran tiap

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita

melalui mekanisme penegakan hukum pidan

pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

                                                 

. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

      
Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem

an Pengabdian Hukum

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun apabila dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita

melalui mekanisme penegakan hukum pidan

memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

nang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem

an Pengabdian Hukum Jakarta.

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

apabila dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita

melalui mekanisme penegakan hukum pidana.  

memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

nang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem 

Jakarta. 1998. hlm. 17

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

apabila dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat 

memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

nang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

enegakan hukum secara ideal akan 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra . Aditya Bakti

 Peradilan Pidana. 
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Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

apabila dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

dalam masyarakat sehinga mampu mengikuti perubahan yang sedang terjadi
2

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

citakan oleh masyarakat 

memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

nang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

enegakan hukum secara ideal akan 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

. PT Citra . Aditya Bakti

Peradilan Pidana. Pusat 

2 

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

apabila dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya yang demikian itu; karena hukum sebagai sarana 

kontrol sosial dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan 

2
 

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat 

untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

bagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk 

tiap individu di dalam masyarakat, dengan 

citakan oleh masyarakat 

memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

nang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

enegakan hukum secara ideal akan 

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya 

melaksanakan hukum.
3
 

Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan dengan semakin meningkatnya 

kecenderungan berbagai fenomena kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

. PT Citra . Aditya Bakti. 
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manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi kejahatan akan terjadi. 

Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, khususnya 

terhadap pengendara kendaraan bermotor. 

 

Terkait dengan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan terhadap Pengendara 

Kendaraan Bermotor maka pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

dalam fungsinya institusi penegakan hukum memiliki tugas menciptakan 

memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi 

kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

 

Pencurian dengan kekerasan yang sedang marak terjadi di wilayah hukum adalah 

pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor atau begal. 

Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek selama Februari 2015 mengungkap 

kasus tindak pidana curat, curas dan curanmor dari Satuan Reserse Kriminal 

Polresta Bandar Lampung di Joglo Mapolresta Bandar Lampung, Senin (9/3/15).
4
  

 

Tabel 1. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor di  

  Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung  

 

No Tahun Tindak Pidana Jumlah 

Curat Curas Curanmor 

1 2013 213 224 74 511 

2 2014 226 254 92 572 

 

Sumber: Data Polresta Bandar Lampung Tahun 2015 

 

                                                 
4
http://lampung.tribunnews.com/2015/03/25/antisipasi-aksi-kriminalitas-polresta-bentuk-tim-anti-

bandit. Diakses Rabu 2 April 2015.    
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian di wilayah 

hukum Polresta Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 

terjadi 511 kasus pencurian, terdiri dari curat sebanyak 213, curas sebanyak 224 

dan curanmor sebanyak 74. Pada tahun 2014 terjadi 572 kasus pencurian, terdiri 

dari curat sebanyak 226, curas sebanyak 254 dan curanmor sebanyak 92. 

Sehubungan dengan data tersebut, maka Satreskrim Polresta Bandar Lampung 

melaksanakan perannya dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.   

Dasar Hukum Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) adalah Pasal 1 Angka 16 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan 

Kepolisian Sektor, yang menyatakan Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas 

pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 

 

Tugas pokok Satreskrim sebagaimana diatur Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 adalah 

melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak 

pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta 

pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.  

 

Fungsi Satreskrim sebagaimana diatur Pasal 43 Ayat (3) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 adalah: 

a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, 

serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; 

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik 

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; 
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d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas 

pelaksanaan tugas Satreskrim;  

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;  

f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional 

maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain 

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 

hukum Polres. 

 

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke 

Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi 

garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan 

pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, 

sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang 

pekerjaan tertentu. Secara labih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya 

adalah garis dan fungsional yang ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat 

Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas 

kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing. 

 

Kinerja polisi dalam menekan kejadian kriminalitas antara lain dapat diukur dari 

keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan. Kinerja memberi perlindungan 

kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk tindakan, seperti reaksi 

cepat polisi ketika menerima laporan dari masyarakat; patroli yang dijalankan 

secara kontinue, kehadiran polisi tepat waktu di tempat-tempat yang dianggap 

rawan. Bentuk kepercayaan masyarakat pada polisi yaitu kesediaan untuk 

menyerahkan penanganan setiap masalah kepada polisi dan tidak main hakim 

sendiri, yang cenderung tidak mengindahkan prosedur hukum yang semestinya 

berlaku. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap polisi maka akan 
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semakin terjaga pelaksanaan hukum dan ketertiban di masyarakat tersebut. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

terhadap polisi maka semakin tinggi pula kinerja polisi. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian 

dengan judul: Peran Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan 

pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua 

(Studi di Polresta Bandar Lampung). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah Peran Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam 

penanggulangan pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan 

bermotor roda dua? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Peran Satreskrim Polresta Bandar 

Lampung dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan terhadap 

pengendara kendaraan bermotor roda dua? 

 

2. Ruang Lingkup 

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

dengan Peran Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan 

pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua 

dan faktor-faktor yang menghambat peran Satreskrim tersebut. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup 

waktu penelitian adalah pada Tahun 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

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

a. Untuk mengetahui Peran Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam 

penanggulangan pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara kendaraan 

bermotor roda dua  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Satreskrim Polresta 

Bandar Lampung dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan 

terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Kepolisian dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat penegak hukum.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak 

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum 

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak 

pidana yang semakin kompleks dewasa ini. 
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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
5
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Teori Peran  

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan 

sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-

sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah 

hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat 

dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai 

kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). 

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, 

sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
 6
 

 

 

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku 

suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, 

dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan 

keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam 

menentukan suatu proses keberlangsungan.
7
 

 

 

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau 

sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:  

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                 
5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
6 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348. 
7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 
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3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
8
 

 

 

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:  

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
9
 

 

 

Teori lain yang berkaitan dengan peran Polri tersebut adalah Teori 

Penanggulangan Kejahatan, yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi 

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi 

rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil 

untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum 

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

                                                 
8 Ibid. hlm.243. 
9 Ibid. hlm.244. 
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1.   Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan  

2.  Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan. 

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
10

 

 

Menurut G Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan 

kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya 

sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels 

memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) 

pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan 

masyarakat tentang suatu kejahatan.
 11 

 

 

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: 

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 

                                                 
10 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.12.  
11 Ibid. hlm.15.  
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memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran 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. 

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 

menegakkannya.
12

 

 

 

2. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
13

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

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

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

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
14

 

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 

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

 Jakarta. 1983. hlm.8-10 
13 Soerjono Soekanto. 1986. Op. Cit. hlm.103 
14 Soerjono Soekanto. 2002. Op. Cit. hlm.243 
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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 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
15

 

d. Pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHP adalah tindak 

pidana yang 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. 

e. Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada 

tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

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

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
16

 Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian 

Sektor  
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E. Sistematika Penulisan 

 

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 Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia, Pengertian Satuan Reserse dan Kriminal, Pengertian 

Penanggulangan Kejahatan, Kejahatan pencurian dengan kekerasan dan 

Pengertian Kendaraan Bermotor. 

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.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Peran Satreskrim 

Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan pencurian dengan 

kekerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua dan faktor-

faktor yang menghambat Peran Satreskrim Polresta Bandar Lampung 

dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara 

kendaraan bermotor roda dua. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


