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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS ESTABLISHMENT OF TEAMS SPECIAL ANTI BANDIT (TEKAB) 308 

THE POLICE LAMPUNG AREA IN ACCELERATE TO SOLVE THE CASE OF 

CONVENTIONAL CRIME 

 

By 

  

YUSUF BAHTIAR 

 

 

 

 

The fight against corruption rule out the fact that common crime has become a scourge 

directly to the community. Talking about Lampung, depicted a region with a worst thing. 

Lampung province is famous as one of the famous all over the country as violent crime-prone 

areas. In conventional viewpoint, crime prevention can be done if we are able to identify the 

target and the location of the crime. Theory of conventional crime really believe that crime 

can be reduced when the opportunity to do that crime is reduced. For the role of prevention 

has always relied on the efforts of the convergence of opportunity and intention to commit a 

crime. Based on the results, this is the one thing tried to do through the Police Lampung 

Special Teams Anti Bandit (Tekab 308). Among other things the first steps by a team of 

specialized anti-bandit (TEKAB 308) Polda Lampung in uncovering cases of conventional 

crime, second step the speed of the disclosure of conventional crime before and after 

establishment the special team of anti-bandit (TEKAB 308) the Police Lampung, and the 

third step is public response after establishment a special team of anti-bandit (TEKAB 308) 

the Police Lampung. 

 

Keywords: Conventional Crime, Tekab 308, Polda Lampung 
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ANALISIS DIBENTUKNYA TIM KHUSUS ANTI BANDIT (TEKAB) 308 

POLDA LAMPUNG DALAM MEMPERCEPAT PENGUNGKAPAN 

KASUS KEJAHATAN KONVENSIONAL 
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YUSUF BAHTIAR 

 

 

 

Perang terhadap korupsi menyingkirkan kenyataan bahwa kejahatan umum telah 

menjadi momok secara langsung bagi masyarakat. Berbicara mengenai Lampung, 

tergambar suatu daerah dengan wajah yang menyeramkan. Lampung terkenal 

sebagai salah satu provinsi yang terkenal ke penjuru negeri sebagai daerah rawan 

kejahatan dengan kekerasan. Dalam kacamata konvensional, pencegahan 

kejahatan bisa dilakukan apabila kita mampu mengidentifikasi sasaran dan lokasi 

tindak kriminal. Teori kejahatan konvensional meyakini betul bahwa kejahatan 

bisa ditekan bila peluang untuk melakukan kriminalitas itu diperkecil. Untuk itu 

peran pencegahan selalu mengandalkan pada upaya bertemunya kesempatan dan 

niat untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, Hal ini lah yang 

coba dilakukan oleh Polda Lampung lewat Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308). 

Anatara lain pertama langkah-langkah yang dilakukan tim khusus anti bandit 

(TEKAB 308) polda lampung dalam  mengungkap kasus kejahatan konvensional, 

kedua kecepatan pengungkapan kasus kejahatan konvensional sebelum dan 

sesudah adanya tim khusus anti bandit (TEKAB 308) polda lampung, dan ketiga 

respon masyarakat setelah adanya tim khusus anti-bandit (TEKAB 308) Polda 

Lampung 

Kata kunci : Kejahatan Konvensional, Tekab 308, Polda Lampung 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kriminalitas bukanlah sebuah istilah yang asing lagi, khususnya bagi masyarakat 

Indonesia. Semakin meningkatnya praktik kriminalitas disusul dengan semakin 

maraknya pemberitaan terhadap proses kriminalitas, baik melalui media elektronik 

hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu 

topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula 

dengan para pelaku kriminalitas justru semakin bertambah dengan berbagai macam 

pola dan model kejahatan yang dilakukan. 

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdulsyani (2012), bahwa tumbuhnya kriminalitas 

disebabkan oleh adanya berbagai ketimpangan sosial, yaitu adanya gejala-gejala 

kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi, adanya keinginan-keinginan yang tidak 

tersalur, tekanan-tekanan mental, dendam dan sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa tindakan-tindakan kejahatan tidak hanya bisa timbul dari dalam diri manusia 

itu sendiri, melainkan juga karena tekanan-tekanan  dari luar, seperti pergaulan kerja, 

pergaulan dalam lingkungan masyarakat tertentu, yang kesemuanya mempunyai 

unsur-unsur tindakan kejahatan.  
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Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan ini adalah tindak pidana 

pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya,”Barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah.” 

Selain itu, pencurian juga diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan 

pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang 

disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, dan Pasal 367 KUHP (pencurian di 

lingkungan keluarga). Dalam Pasal 363 KUHP dinyatakan : (1) Diancam dengan 

pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak; pencurian pada waktu ada 

kebakaran; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau 

tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dengan bersekutu. 

Pasal 365 dinyatakan, “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
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dicuri. (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: jika 

perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang 

sedang berjalan; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 

jabatan palsu; jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. (3) Jika perbuatan 

mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun.  (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 

luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, 

disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. 

Berdasarkan urian diatas kita dapat melihat provinsi lampung dimana kejahatan 

semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat Lampung. Perang terhadap 

korupsi menyingkirkan kenyataan bahwa kejahatan umum telah menjadi momok 

secara langsung bagi masyarakat. Berbicara mengenai Lampung, tergambar suatu 

daerah dengan wajah yang menyeramkan. Lampung terkenal sebagai salah satu 

provinsi yang terkenal ke penjuru negeri sebagai daerah rawan kejahatan dengan 

kekerasan. Kelompok pencuri, perampok, dan begal tersebar di seluruh daerah di 

Lampung, bahkan diperkotaan. Kelompok begal Lampung juga terkenal akan 

keberanian melukai bahkan membunuh korban mereka. Tidak hanya masyarakat 

umum yang telah menjadi korban, anggota kepolisian pun menjadi korban. Masih 
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jelas dalam ingatan kita anggota Brimob Polda Lampung, Bharada Jefri, tewas 

ditembak begal pada akhir Agustus lalu. 

Keadaan ini menyebabkan kondisi masyarakat yang paranoid. Bagaimana mungkin 

rasa aman, nyaman, dan tertib itu dapat tercipta apabila keresahan dan perasaan 

waswas itu merupakan bagian keseharian masyarakat. Pencurian baik di siang 

maupun di malam hari terjadi di berbagai tempat. Perampokan bahkan terjadi siang 

hari di tengah kota. Kondisi ini pastilah memunculkan perasaan waswas dan 

menimbulkan persepsi negatif terhadap Lampung. 

Keadaan kejahatan yang memprihatinkan merupakan suatu gambaran pembiaran 

yang sudah lama berlangsung. Pembiaran tersebut mempunyai definisi yang luas, 

baik pembiaran kejahatan oleh penegak hukum maupun pembiaran keadaan ekonomi 

oleh pemerintah yang akhirnya mendesak keluarnya insting bertahan hidup dengan 

menjadi penjahat. Keleluasaan plus impitan ekonomi akhirnya menyebabkan 

kejahatan menggurita.  

Penegakan hukum yang semakin baik akan memantik elemen-elemen dalam 

kehidupan masyarakat menuju arah positif. Muaranya tentu saja adalah keamanan 

dan kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dalam praktik-praktik di negara maju bahwa 

keamanan sama dengan kesejahteraan, Salah satu keunggulan negara maju pada 

penegakan hukumnya. Mereka yang pernah menetap di negara-negara maju seperti 

Jepang dan Singapura pastilah merasakan nuansa penegakan hukum tersebut. 
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Penegakan hukum menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi bidang-bidang 

lainnya terutama ekonomi.  

 

Setali tiga uang, Lampung akan ikut menikmati secara positif trickle down effect dari 

penegakan hukum yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, penegakan hukum 

merupakan harga mati bagi terciptanya kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam 

posisi inilah kepolisian berada pada garda terdepan dalam menciptakan kamtibmas 

dan tugas tersebut harus menjadi suatu pertaruhan harga diri Kepolisian RI. Ketika 

Kepolisian mulai serius, niscaya masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam 

perang melawan kejahatan.  

Oleh karena itu, penunjukan Brigjen Pol Edward Syah Pernong, putra asli Lampung, 

sebagai kapolda memberikan angin segar penegakan hukum yang lebih baik. Insentif 

dan motivasi sebagai putra daerah tentu mengalahkan kapolda lain yang tidak 

mempunyai ikatan dengan Lampung. Pada awal kepemimpinan Kapolda, program 

anjau silau diperkenalkan sebagai program pengembangan lebih lanjut program 

rembuk pekon yang sudah terlebih dulu digagas Kapolda terdahulu. Anjau silau 

bersifat preventif dengan mengutamakan penyelesaian hukum berbasis masyarakat. 

Namun, Lampung tidak bisa diamankan dengan hanya program anjau silau sebagai 

usaha preventif. Untuk mengamankan Lampung, usaha represif perlu dilakukan 

dengan terfokus, tegas, dan konsisten. Untuk tujuan itulah, Polda Lampung 

kemudian membentuk Tim Khusus Anti-Bandit (Tekab) 308. Kekhususan tim ini 
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adalah tidak hanya bekerja setelah ada peristiwa kejahatan di tempat kejadian 

perkara, tetapi terus bergerak ke semua kawasan, terutama zona yang dikenal rawan. 

Tekab sebenarnya mempunyai sejarah di Indonesia. Tekab pernah dibentuk pada era 

‘70-an untuk memberantas premanisme dan kejahatan. Tim ini terkenal pada saat itu 

dan begitu ditakuti para penjahat. Penjahat sekaliber apa pun jika sudah menjadi 

target pasti dapat diringkus, bahkan dimatikan. Meski banyak yang tidak setuju, 

Tekab pada saat itu berhasil memberangus preman-preman yang meresahkan rakyat. 

Kapolda Lampung telah menekankan Tekab 308 merupakan tim yang dibentuk 

untuk bertindak tegas dan cepat memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah 

hukum Polda Lampung. Tujuannya, memberikan efek jera kepada para pelaku 

kejahatan sehingga kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak 

menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Tim tersebut akan menjadi salah satu 

ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan kasus 

kejahatan. Pada titik akhir, keamanan masyarakat diharapkan terwujud sehingga 

kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat kepada polisi. 

Semboyan kepolisian abdi utama masyarakat secara sederhana diartikan kepolisian 

bertekad memberikan rasa aman, nyaman, dan menghadirkan ketertiban di tengah-

tengah masyarakat. Oleh karena itu, bagi kepolisian, penegakan hukum sebagai salah 

satu metode pencapaian semboyan di atas adalah wujud piil kepolisian, sebuah harga 

diri yang seharusnya melekat dalam tubuh lembaga Kepolisian. Operasi Tekab 

dengan demikian satu napas dengan piil penegakan hukum tersebut. Target satu 
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pekan harus mengungkap minimal satu kasus, baik curas, curat, maupun curanmor, 

kemudian harus menjadi suatu pertaruhan harga diri Tekab itu sendiri. 

Kita dapat lihat data ungkap kasus kejahatan di wilayah hukum Polda Lampung 

sebelum terbentuknya Tekab 308 (Januari Sd Agustus 2015) 

Tabel  1.1 Data kejahatan di Provinsi Lampung bulan Januari Sd Agustus 2015  

NO JENIS KEJAHATAN JUMLAH 

KASUS 

KASUS YANG 

TERUNGKAP 

1 Curat 1373 863 

2 Curas 489 274 

3 Curanmor 402 161 

4 Penyalah Gunaan Senjata Api 27 26 

JUMLAH TOTAL 2291 1327 

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung 

Sedangkan kita dapat bandingkan data ungkap kasus kejahatan di wilayah hukum 

Polda Lampung semenjak terbentuknya Tekab 308 (30 September Sd 31 Desember 

2015) 

Tabel  1.2 Data kejahatan di Provinsi Lampung bulan september Sd desember 2015  

NO JENIS KEJAHATAN KASUS YANG TERUNGKAP 

1 Curat  197 

2 Curas  105 

3 Curanmor 193 

4 Penyalah gunaan senjata api 16 

5 Pembunuhan  12 

6 Todong sajam 18 

7 Anirat   3 

8 Pecah kaca  19 

JUMLAH TOTAL 563 

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung 



8 
 

 
 

Dari data diatas dapat kita lihat dalam rentang waktu 3 bulan Tekab 308 Polda 

Lampung berhasil mengungkap 563 kasus kejahatan Konvensional dimana ada 

setidaknya 471 tersangka yang berhasil ditangkap, ini menandakan dengan adanya 

Tekab 308 pengungkapan kasus kejahatan terutama kejahatan konvensional semakin 

cepat dan dapat di selesaikan sampai ke akar-akarnya. 

Berdasarkan latar belakang dan data yang dikemukakan di atas, maka disini penulis 

menganggap perlu dilakukannya penelitian mengenai analisis dibentuknya tim 

khusus anti bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dalam mempercepat pengungkapan 

kasus kejahatan konvensional. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang muncul adalah : 

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan tim khusus anti bandit (TEKAB 

308) polda lampung dalam  mengungkap kasus kejahatan konvensional ? 

2. Bagaimana kecepatan pengungkapan kasus kejahatan konvensional sebelum 

dan sesudah adanya tim khusus anti bandit (TEKAB 308) polda lampung ? 

3. Bagaimana respon masyarakat setelah adanya tim khusus anti-bandit 

(TEKAB 308) Polda Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa program tim khusus anti bandit (TEKAB 308) Polda 

Lampung dalam mengungkap kasus kejahatan Konvensional 

2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat merespon hadirnya tim  khusus 

anti-bandit (TEKAB) 308 Polda Lampung 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan disiplin ilmu krimonologi, dan sosologi 

kriminal 

2. Secara praktis 

2.1 Hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat 

tentang apa itu tekab dan bagaimana kinerjana, 

2.2 Dan hasil penelitian ini pula dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran 

bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat untuk mendapatkan informasi 

dan dapat dikembangkan dikemudian hari. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kriminalitas 

1.  Pengertian Kriminalitas 

Abdulsyani (1987),  mengatakan bahwa kriminalitas berasal dari kata 

crime yang berarti kejahatan. Bisa disebut kriminalitas dikarenakan 

merupakan prilaku atau perbuatan kejahatan. Lalu menurut S. Wojowasito 

dan W. J. S. Poerdarminta (1980), mengatakan bahwa crime adalah 

kejahatan dan criminal dapat diartikan jahat atau penjahat, maka 

kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Sedangkan 

menurut J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro (1982), 

menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk 

kelalaian), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan 

diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.  

Serta pengertian kriminalitas pun dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti 

yang dikemukakan olehAbdulsyani (1987),  diantaranya adlah sebagai 

berikut: 

1.1 Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar 

peraturan atau undang-undang pidan dan ia dinyatakan bersalah oleh 

pengadilan serta dijatuhkan hukuman. 



12 
 

 
 

1.2 Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial ialah jika seorang mengalami 

kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan 

sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang  berlaku didalam 

masyarakat sehingga perbuatan tidak dapat dibenarkan oleh 

masyarakat yang bersangkutan. 

1.3 Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (lebih) 

dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan 

ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap 

sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. 

Maka dapat dikatakan bahwa kriminalitas merupakan sebuah perbuatan 

kriminal atau perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain dalam 

berbagai hal anatara lain secara tindakan fisik, ucapan, sosial, ekonomis, 

politis, dan pisikologis. Yang mana perbuatan ini merupaka perbuatan 

yang dilarang dalam sebuah aturan yang telah disepakati baersama atau 

diterapkan dalam aturan Negara. 

2.  Penggolongan (Klasifikasi) Kriminalitas 

Kriminalitas atau kejahatan yang terjadi didalam masyarakat memiliki 

beranekaragam bentuk kejahatan, dalam hal ini sebuah kejahatan atau 

kriminalitas dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai 

klasifikasi antara lain yang di paparkan oleh A. S. Alam (2010:19), dimana 

sebuah kejahatan atau kriminalitas digolongkan dalam berbagai 

pertimbangan antara lain adalah: 
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2.1 Motif Pelakunya. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif 

pelakunya sebagai berikut:  

2.1.1 Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya 

penyelundupan.  

2.1.2 Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, 

pasal 284 KUHP.  

2.1.3 Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 

PKI, pemberontakan DI /TI.  

2.1.4 Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya 

penganiayaan, motifnya balas dendam.  

2.2 Bentuk klasifikasi kejahatan atau kriminal berdasarkan target atau 

sasaran kejahatan, antara lain adalah:  

2.2.1 Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 

pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.  

2.2.2 Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) 

misalnya pencurian, perampokan dan lain sebagainya.  

2.2.3 Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 

decency) misalnya perbuatan cabul.  

2.3 Klasifikasi kejahatan berdasarkan bentuk dan jenis kejahatan 

2.3.1 Violent personal crime (keiahatan kekerasan terhadap orang). 

Contoh, pembunuhan (murder), penganiayaan (assault) 

pemerkosaan (rape), dan lain sebagainya.  
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2.3.2 Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 

kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, 

pencurian di toko-toko besar (shoplifting), dan lain sebagainya.   

2.3.3 Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 

Contoh: white collar crime (kejahatan kerah putih), seperti 

korupsi.  

2.3.4 Political crime (kejahatan polititk). Contoh, treason 

(pemberontakan), espionage (spionase), sabotage (sabotase), 

guerilla warfare (perang gerilya), dan lain sebagainya.  

2.3.5 Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 

Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” 

(victimless crimes): Contoh pemabukan (drunkness), 

gelandangan (vagrancy), penjudian (gambling), wanita 

melacurkan diri (prostitution).  

2.3.6 Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: 

perampokan (robbery), penggarongan (burglary), pencurian 

kecil -kecilan (larceny), dan lain sebagainya.   

2.3.7 Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan 

(racketeering), perdagangan wanita untuk pelacuran (women 

trafficking), perdagangan obat biusl dan lain sebagainya.  

2.3.8 Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 

Contoh: pemalsuan (counterfeiting), pencopetan 

(pickpocketing), dan lain sebagainya 
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3. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas 

Dalam bentuk prilaku kriminal atau kejahatan memiliki berbagai sebab 

atau faktor yang mendorong seorang individu untuk melakukan sebuah 

tindakan kriminal sehingga individu tersebut melakukan sebuah tindakan 

kriminal. 

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas 

terdiri dari atas dua bagian, yaitu antara lain adalah faktor-faktor yang 

bersumber dari dalam individu (internal) dan faktor-faktor yang bersumber 

dari luar individu (eksternal). Abdulsyani (1987) 

 

3.1 Faktor Internal 

Merupakan sebuah faktor pendorong individu untuk melkukan sebuah  

tindakan kriminal atau kejahatan yang berasal dari dalam diri individu 

itu sendiri, yang mana berupa beberapa faktor yang antara lain adalah: 

3.1.1 Biologis 

Teori Lombroso tentang born criminal (lahir sebagai penjahat) 

yang di kutip dalam A. S. Alam (2010:30), pada intinya 

menyatakn bahwa adanya korelasi sebuah ciri tertentu manusia 

secara biologis yang dapat mendorong atau menjadi sebuah 

potensi seorang individu untuk melakukan kriminalitas. Antara 

lain adalah: 

a. Secara fisik, yang mana seorang dapat berpotensi 

melakukan tindakan kriminal atau kejahatan dikarenakan 
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bentuk fisik tubuhnya, serta kecacatan pada otak yang 

menimbulkan kecenderungan tertentu. 

b. Genetik, secara tidak langsung prilaku manusia dapat 

dipengaruhi oleh gen turunan yang mana prilaku dari 

pendahulunya akan terbawa dalam gen serta mempengaruhi 

atau mendorong seseorang individu untuk melakukan suatu  

hal. 

c. Syndrome, dalam hal ini seorang individu mendapati 

sebuah kelainan syndrome yang memberikan ia sebuah 

kebiasaan untuk melakukan tindakan kriminal. 

3.1.2 Pisikologis 

Merupakan faktor internal yang mendorong individu 

melakukan perbuatan kriminal berdasarkan kodisi pisikisnya 

atau berdasarkan sebuah dorongan bersal dari fikirannya dan 

perasaan yang ia rasakan. Dalam hal ini biasanya bentuk 

pisikologi atau faktor pisikis yang mendorong seorang individu 

ini dapat muncul dan timbul diakibatkan oleh faktor lain dari 

luar diri individu itu sehingga mempengaruhi pisikisnya seperti 

ekonomi, pembelajaran atau proses sosial, dan lain sebagainya. 

Seperti yang dikemukakan oleh A. S. Alam (2010:35), bahwa 

Sesorang melakukan prilaku yang terlarang karena hati nurani 

(conscience) atau superegonyabegitu lemah atau tidak 

sempurna sehingga egonya yang berperan sebagai suatu 

penengah antara superego dan keinginan tidak mampu 
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mengontrol dorongan-dorongan dari bagian kepribadian yang 

mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk 

dipuaskan dan dipenuhi. 

3.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor pendorong yang berasal dari luar 

individu, yang merupakan faktor pendorong kepada seorang individu 

untuk melakukan suatu hal atau prilaku yang merupakan sebuah 

prilaku kriminal atau kejahatan. 

Faktor eksternal ini dapat berupa pengaruh sosial dan kondisi 

lingkungan alam, yang antara lain: 

3.2.1 Sosial 

Pengaruh sosial yang dimaksut adalah bentuk proses sosial 

dimasyarakat dapat berupa interaksi, atau bentuk lingkungan 

sosial masyarakat, hal inilah yang memberika sebuah dorongan 

seorang individu untuk melakukan sebuah prilaku kriminal atau 

kejahatan. 

A. S. Alam (2010:39), menyatakan bahwa pengaruh sosial 

terdiri atas tiga bentuk  kondisi yaitu: 

a. Anomie(ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan)  

b. Cultural Deviance(penyimpangan budaya)  

c. Social Control(kontrol sosial)  

Dapat dikatakan bahwasannya yang dimaksud dalam hal ini 

sebuah faktor yang mendorong berupa sebuah bentuk 
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lingkungan sosial, kebudayaan yang ada, serta berbagai bentuk 

pranata sosial, yang mana memberi pengaruh terhadap sebuah 

tindakan individu untuk mengarah pada kriminalitas. 

3.2.2 Lingkungan Alam 

Sebuah kondisi alam seperti halnya demografi, ekosistem, serta 

iklim suatu tempat dapat mempengaruhi seorang indvidu untuk 

melakukan suatu hal berdasar nalurinya untuk menghadapi 

lingkungan alam. 

Kondisi ekstrim alam seperti iklim atau demografi dan 

ekosistem yang dapat menimbulkan sebuah dorongan kriminal 

bagi seorang individu untuk melakukan tindakan kriminal, 

dikarenakan sebuah tekanan nalurinya yang harfiah untuk 

mempertahankan hidupnya serta menyesuaikan terhadap 

lingkungan yang ada agar dapat tetap bertahan. 

3.2.3 Faktor lainnya 

a. Teori Labeling 

Para penganut labeling theory memandang para kriminal 

bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat 

dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka 

adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 

jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun 

secara luas. 

Para penganut labeling theory memandang para kriminal 

bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat 
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dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka 

adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 

jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun 

secara luas. 

b. Teori Konflik.  

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. 

Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu 

secara singkat melihat model tradisional yang memandang 

kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus 

masyarakat (communal consensus).Menurut model konsensus, 

anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang 

benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum 

merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial sebagai suatu kesatuan 

yang stabil dimana hukum diciptakan “for the general good” 

(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk 

mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-

kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat 

dihargai, dengan pengorbananyang sedikit mungkin.Sedangkan 

model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan 

mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di 

masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat 

dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik 

menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum 

pidana dan penegakannya. 
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c. Teori Radikal.  

Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis 

dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young 

menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari 

masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para 

penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya 

terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar 

mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari 

konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan 

distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila 

kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. 

B. Perspektif Sosiologis 

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan 

perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : 

strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control. Perspektif 

strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatianya pada 30 kekuatan-

kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas 

kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan 

berbeda.Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan 

merupakan bagian dari umat manusia.Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial 

mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan.Selain 

itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok lembaga sosial membuat 

aturan yang efektif. 
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C. Fungsi dan Peran Polri 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi 

manusiadiatur dalam UU No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.. 

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara  Polri meruapakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam negeri. agar dalam 

melaksanakan fungsi dan perannya  diseluruh wilayah negera Republik Indonesia 

atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat 

berjalan dengan efektif dan effisien, maka wilayah negara Republik Indonesia 

dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian 

Negra Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peaturan 

Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang 

biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang 
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bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut 

dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh 

seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten 

disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh 

seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat 

Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan 

pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di 

tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir 

Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya. 

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

 

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan 

pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden NomorTahun tentang, dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri 

yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang 

berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dlam pelaksanaan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, antara lain UU No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian 

Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis 

kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan: 

1. Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan 

tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan 
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2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik 

Indonesia.Pelaksanaankegiatan operasional dan pembinaan kemampuan 

kepolisian  dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjeng 

mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang trendah yaitu Pos 

Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang 

kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu 

Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertangungjawabkannya kepada 

Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden  dengan persetujuan DPR-RI5. 

 

E. Tugas dan Wewenag 

 

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah: 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

2. Menegakan hukum 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan: 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
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3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk 

pengamanan swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 

8. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas 

kepolisian; 

9. 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; 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan 

dalam lingkungan tugas kepolisian; serta 
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12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas 

dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan 

dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh 

Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara 

lain; 

1.  Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 

10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 
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11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat; 

13. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu. 

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana 

terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupn 

masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah 

memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

perundangan yang mengaturnya ttresbut antara lain; 

1. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

6. Memberikan izin dan malakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, 

dan senjata tajam; 

7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 
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9. Melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

10. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

11. Melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri 

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam 

rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan 

perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan 

kewenangan sebagai berikut; 

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. Memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
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7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. Mengadakan penghentian penyidikan; 

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka 

melakukan tindak pidana; 

11. Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut; 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan; 

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

e. Menghormati hak azasi manusia. 
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F. Tijauan Tentang Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung 

 

Dibentuknya Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308) Polda Lampung berdasarkan 

Surat Perintah Kapolda Lampung SPRIN / 2246 /IX / 2015 tanggal 30 September 

2015. Team khusus anti bandit (TEKAB) 308 yang dibentuk pada tanggal 30-

september-2015 bertujuan untuk mengungkap kejahatan terutama kejahatan di 

jalanan dalam hal ini tekab berfokus pada curas, curat, dan curanmor dimana 

kejahatan-kejahatan terssebut sangat tinggi jika dilihat dari angkanya di propinsi 

Lampung. 

Dasar hukum tekab 308 polda lampung mengacu pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana yang dimana isi nya 

Menimbang: 

a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin 

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; 

b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana 

termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan. Rakyat Republik Indonesia Nomor 
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IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan 

penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan 

mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum 

dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan 

Nusantara; 

c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di 

bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati 

hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap 

para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 

wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban 

serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; 

d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het 

Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 

44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. 

Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan 

pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-

undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara 
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pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita 

hukum nasional; 

e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang 

tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan 

bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan 

Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi 

mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan 

demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IV/MPR/1978; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2951). 

Dengan Persetujuan: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

MEMUTUSKAN: 

Dengan mencabut: 
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1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 

Nomor 44) dihubungkan dengan dan UndangundangNomor 1 

Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran NegaraNomor 81) beserta semua 

peraturan pelaksanaannya; 

2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan 

angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA 

PIDANA 

Sebenarnya jika dilihat kebelakang TEKAB 308 terbentuk dilatarbelakangi 

kematian anggota Brimob Polda Lampung Bharada Jefry Saputra karena ditembak 

pelaku begal yang ketahuan saat mencuri motor, dalam tempo kurang dari 2×24 

jam pelaku diringkus. Dan untuk mengenang kejadian tersebut, 30 agustus 2015 

Polda Lampung dan jajaran Opsnal Reskrim membentuk tekab 308 dengan tujuan 

untuk memburu pelaku kejahatan jalanan, curas, curat, curanmor dan 

penyahgunaan senpi di wilayah hukum Polda Lampung sehingga aktivitas 

masyarakat dapat berjalan dengan aman, lancar dan meningkatnya produktifitas 

sehingga tingkat kesejahteraan juga meningka, nama 308 sendiri terbentuk dari 

tertangkapnya peluku curanmor yang menenbak Bharada Jefry yaitu tgl 30 bulan 

8 tahun 2015. 



33 
 

 
 

"Tim ini sepenuhnya berawal pada saat meninggalnya anggota kami Bharada 

Jefry Saputra. Pada kasus tersebut pengungkapannya cepat, para pelakunya 

terungkap dan ditangkap semua, barang buktinya juga terungkap. Semuanya 

didapat dalam waktu 2 x 24 jam. Jadi TEKAB 308 ini didasari cara 

pengungkapan yang cepat, cermat dan terungkap yang tak jauh beda saat 

pengungkapan kasus Bharada Jefry," ucap Kapolda Lampung Brigjen Edward 

Syah Pernong saat diwawancarai wartawan Senin, 28 September 2015. 

TEKAB 308 Polda Lampung dan jajaran dibentuk dengan tujuan untuk memburu 

pelaku kejahatan jalanan berupa Curas, Curat, dan Curanmor (C3). Juga 

memasukan kasus penyalahgunaan senpi diwilayah hukum Polda Lampung 

sebagai wilayah kerja TEKAB 308. 

“Walau sudah jadi satuan khusus, tetap perintah tembak ditempat buat pelaku 

begal belum diberikan Kapolda Lampung.Anggota TEKAB 308 lebih tahu 

apa yang harus dilakukannya. Dia sudah diberikan bekal, prosedur dan 

pengetahuan serta SOP bagaimana dia harus bertindak dilapangan. Sehingga 

apapun yang dilakukannya dilapangan sudah dilakukan dengan cermat dan 

pertimbangan matang dari segi teknis, yuridis dan situasional," jelas putra asli 

daerah Lampung ini 

bahwa kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan 

pemberatan, curanmor serta kejahatan dengan menggunakan senjata tajam dan api 

sangat meresahkan masyarakat Lampung. 

Kapolda Lampung, Brigjen Pol Edward Syah Pernong menegaskan keberadaan 

Tim Khusus Antibandit 308  akan menjadi ujung tombak pengamanan di Provinsi 

Lampung. Dia juga mengapresiasi kinerja Tekab 308 itu yang mampu 

memecahkan kasus kejahatan kurang dari dua hari. 
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G. KERANGKA PEMIKIRAN 

Tekab 308 polda lampung dibentuk untuk mengatasi kejahatan, Tekab yang kala 

itu dibentuk untuk mengatasi kejahatan sejauh ini telah sedikit banyak 

menunjukkan hasilnya. Curat, curas, dan curanmor seakan menjadi fokus yang 

terpenting dari dibentuknya tekap 308 polda lampung ini. Kapolda Lampung telah 

menekankan Tekab 308 merupakan tim yang dibentuk untuk bertindak tegas dan 

cepat memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. 

Tujuannya, memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sehingga 

kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak menimbulkan keresahan 

di dalam masyarakat. 

Dengan adanya tekab 308 ini masyarakat dapat berharap kejahatan berkurang, 

Tim tersebut akan menjadi salah satu ujung tombak pengamanan di Provinsi 

Lampung dalam memecahkan kasus kejahatan. Pada titik akhir, keamanan 

masyarakat diharapkan terwujud sehingga kemudian memulihkan kepercayaan 

masyarakat kepada polisi. Berdasarkan penjelasan di atas, secara sistematis 

analisis dibentuknya tim khusus anti bandit (TEKAB) 308 Polda Lampung dalam 

mempercepat pengungkapan kasus kejahatan konvensional  
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Gambar 1. 

Bagan  alur kerangka pemikiran tentang analisis program Tekab 308 Polda 

Lampung dalam mempercepat pengungkapan kasus tindak kejahatan 

Konvensional 

 

Kejahatan Konvensional 

Program Tekab 308  

Kinerja Tekab 308 Polda 

Lampung (Preventif) 

Kinerja Tekab 308 Polda 

Lampung (Represif) 

 

Menciptakan rasa aman 

dan nyaman di dalam 

masyarakat 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

penelitian, termasuk alat-alat apa yang diperlukan untuk mengukur maupun 

mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan (Nasir, 

1998:5). Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Nawawi (1994:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian 

kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu 

diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau 

secara naturalistik (natural setting). 

 

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisikan tentang 

perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif 

menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan 

atau catatan orang itu sendiri atau tingkah lakunya. 

 

Menurut Suyono (1985:307), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan 

metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai 
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suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin 

sifat masalah atau gejala itu. 

 

Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis 

untuk memaparkan analisis dibentuknya tim khusus Anti Bandit (Tekab) 308 

Polda Lampung dalam upaya mengurangi tindak kriminalitas, maka tipe penulisan 

kualitatif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada penelitian ini. 

Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, penulis berusaha mengetahui 

secara mendetail menggambarkan tentang tekab 308 di wilayah hukum Bandar 

Lampung. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Bandar Lampung. Adapun alasan 

penelitian ini adalah atas dasar pertimbangan: 

1. Di lokasi tersebut terdapat banyak informan yang memenuhi karakteristik 

untuk dapat menjadi narasumber agar peneliti mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian yang akan dilakukan. 

2. Lokasi tersebut terdapat dengan Polda Lampung sehingga memudahkan 

peneliti untuk mendapatkan data 

3. Tingkat curas, curat, dan curanmor cukup besar di wilayah Bandar 

Lampung 
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C. Fokus Penelitian 

 

Menurut Lexy J Meleong (2010:97), fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak 

relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang 

dikumpulkan. Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bersifat 

tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap 

dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Bandar Lampung, penelitian ini 

berfokus pada peran dan fungsi Tekab 308 dalam menangani tindak kriminalitas. 

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 

1. Langkah-langkah yang dilakukan tim khusus anti bandit  

(TEKAB308) polda lampung dalam mengungkap kasus kejahatn 

konvensional  

2. Kecepatan pengungkapan kasus sebelum dan sesudah adanya tim 

khusus anti bandit (TEKAB 308) polda lampung  

3. Respon masyarakat setelah adanya team khusus anti-bandit (TEKAB 

308) Polda Lampung 
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D. Penentuan Informan 

 

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (1999:20), agar diperoleh 

informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu 

dipertimbangkan antara lain: 

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. 

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan 

yang mengetahui kejadian tersebut. 

 

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun 

kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah: 

1. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung  

2. Kepala dan Anggota Tekab 308 Polda Lampung 

3. Tokoh masyarakat (yang mengetahui adanya tekab 308) 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa 

teknik, antara lain: 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

persoalan tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana 2 orang 

atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. 

Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-

keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. 

Wawancara mendalam ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka 

dengan informan yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode 

wawancara secara mendalam bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

guna mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam 

akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi 

kebebasan dalam menggembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga 

agar kesan dialogis informan nampak. 

2. Studi Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Teknik ini dilakukan dengan mecari leteratur atau buku-buku bacaan yang 

mengandung teori, keterangan atau laporan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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F. Teknik Analisa Data 

 

Nawawi dan Mimi Martini (1994:189) mengemukakan bahwa tujuan analisa data 

adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian 

dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

Menurut Usman dan Purnomo Seriyadi (1995:86), tujuan analisis data kualitatif 

adalah untuk mengungkapkan: 

1. Data apa yang masih perlu dicari. 

2. Hipotesis apa yang perlu diuji. 

3. Pertanyaan apa yang perlu dijawab. 

4. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru. 

5. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. 

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

analisis data adalah suatu usaha untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta 

menafsirkan hasil penelitian agar mendapatkan informasi baru serta tidak terjadi 

kesalahan. 

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Usman dan Purnomo 

Setiyadi (1995:85-89), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Jika dalam 

penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka-

angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak 

mengurangi maknanya. 
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Setelah data atau laporan terkumpul dan semakin banyak, maka data tersebut 

perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Adalah kegiatan penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif 

yang dibantu dengan matrik, grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan 

mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.Data 

yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data 

menyajikan data dalam bentuk matrix, network, chart atau grafik, dan 

sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak 

terbenam dengan setumpuk data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Adalah mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat 

dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan 

lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validasinya. Untuk mencari 

makna yang telah diperoleh, maka peneliti berusaha mencari model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. 

Jadi dari data yang didapatkan, peneliti mencoba untuk mengambil 

kesimpulan. Mula-mula kesimpulan tersebut kabur, tetapi lama kelamaan 

semakin jelas karena data mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

singkat dengan cara mengumpulkan data baru. 
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Dalam suatu laporan penelitian kualitatif, dapat dikatakan ilmiah jika persyaratan 

validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya terpenuhi. Agar persyaratan tersebut 

dapat terpenuhi, maka beberapa usaha yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kredibilitas 

a) Waktu yang digunakan peneliti harus cukup lama  

b) Pengamatan terus-menerus 

c) Mengadakan triagulasi yaitu memeriksa kebenaran data yang telah 

diperolehnya kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya 

d) Mendiskusikan dengan teman seprofesi 

e) Menganalisis kasus negatif, yaitu kasus-kasus yang bertentangan dengan 

hasil penelitiannya pada saat-saat tertentu. 

f) Menggunakan alat-alat bantu dalam mengumpulkan data seperti tape, 

recorder, camera, vidio dan sebagainya 

g) Menggunakan member check, yaitu memeriksa kembali informasi 

responden dengan mengadakan pertanyaan ulang atau mengumpulkan 

sejumlah informan untuk dimintai pendapatnya tentang data yang telah 

dikumpulkan. 

 

2. Transferabilitas 

Transferabilitas adalah apabila hasil penelitian kualitatif itu telah dapat 

digunakan atau diterapkan pada kasus atau situasi lainnya. Transferabilitas 

dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penelitian dibeberapa lokasi. 
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3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas  

Dependabilitas ialah apabila hasil penelitian memberikan hasil yang sama 

dengan penelitian yang diulangi oleh pihak lain. Namun dalam penelitian 

kualitatif, hasil penelitian sukar untuk diulangi oleh pihak lainnya karena 

desainnya yang emergent, lahir selama penelitian berlangsung. Untuk membuat 

penelitian kualitatif memenuhi dependebilitas, maka perlu disatukan dengan 

konfirmabilitas yang dilakukan bersama pembimbing. Pembimbing inilah yang 

berhak memeriksa kebenaran data tersebut serta penafsirannya. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 
 
 

A. Gambaran Umum Polda Lampung  
 
 

Seiring dengan perkembangan dari masa kemasa, serta tumbuh dan 

berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sudah tentu 

tidak terlepasnya dari gerak dan dinamika perjuangan Bangsa Indonesia, dan 

sebenarnya polisi bersama-sama kekuatan rakyat telah berkiprah pada awal-awal 

setelah proklamasi yang pada masa itu merupakan satu-satunya Kesatuan 

Bersenjata yang relatif kokoh dan lengkap serta terorganisir dengan baik, dengan 

modal tersebut Polisi bersama kekuatan Bersenjata lainnya turut terjun melujuti 

Senjata Tentara Jepang dan Belanda sekaligus bertempur mengusir bangsa 

Penjajah dari Tanah Air ini.  

 
Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945) di Daerah Lampung 

yang saat itu merupakan Keresidenan Lampung, yang dirintis oleh Kompol Tjik 

Agus yang berperan membangun Kepolisian di Daerah Lampung, kemudian R. 

Soeharjo Wardayo dan Sultan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di 

Keresidenan Lampung, keduanya diangkat oleh Residen RM. Abbas.  

 
Berdasarkan Kepres Nomor : 52 tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi 

reorganisasi ditubuh Kepolisian, dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima 

Angkatan Keplosian RI disingkat PANGAK dan sebutan Markas Besar  
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Kepolisian RI disingkat MABAK dan tingkat daerah yang semula disebut 

Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK, sedangkan pada tingkat 

Komando pelaksana terdapat Komando Wilayah Kepolisian yang disngkat 

KOWIL, dan pada saat itu Daerah Lampung disebut KOWIL Lampung, dibawah 

Kodak VI Sumbagsel, yang antara lain dipimpin oleh Kombes Pol Turpedo, 

Kombes Pol Dalmi Turindo, Kombes Pol Pramo Yuwono, Kombes Pol Budi 

Yuwono, Kombes Pol Drs. Ismauludin, Kolonel Pol Drs. Suyono Prawiro Harjo 

dan Kolonel Pol Drs. Ridwan Hippy. 

 
Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Propinsi 

Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 

Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung dibawah 

Polda Sumbagsel, yang dipimpin oleh Kolonel Pol Drs. Joni Haryono, Kolonel 

Pol Drs. Sjahrul Mahmud, Kolonel Pol Drs. Harimas AS, Kolonel Pol Drs. LD. 

Nanlohy, Kolonel Pol Drs. Ramli Surbakti, Kolonel Pol Drs. Endang Suwanda 

dan Kolonel Pol Drs. Didy Kusumayadi. 

 
Pada tanggal 2 Oktober 1996, dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor : 

Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 Polwil Lampung berubah menjadi 

Polda Lampung dengan status Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari Polda 

Sumbagsel, yang dipimpin oleh : 

 
1. Kolonel Polisi Didy Kusumayadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 1996 s/d 1997.  

 
2. Kolonel Polisi Drs. Gendro Budi Santoso sebagai Kapolda Lampung 

dengan masa bhakti tahun 1997 s/d 1999. 
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Dengan Telegram Kapolri No Pol : TR/1787/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999 

mengalami validasi dari Polda Tipe C menjadi Tipe B, yang dijabat oleh : 

 
1. Brigjen Pol Drs. Riswahyono sebagai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 1999 s/d 2000.  

 
2. Brigjen Pol Drs. Suprihadi Sahadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 2000 s/d 2001.  

 
3. Brigjen Pol Drs. Sugiri, SH, MSC sebgai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 2001 s/d 2003.  

 
 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/958/XII/2004 

 
tanggal 23 Desember 2004 Polda dari Tipe B menjadi Tipe B 1, yang dijabat oleh 

 

 

1. Brigjen Pol Drs. MD. Primanto, SH, MH sebagai Kapolda Lampung dengan 

masa Bhakti tahun 2003 s/d 2004.  

 
2. Brigjen Pol Drs. M. Rasyid Ridho, SH, MH sebagai Kapolda Lampung 

dengan masa Bhakti tahun 2004 s/d 2005.  

 
3. Brigjen Pol Drs. Suharijono Kamino, MBA sebagai Kapolda Lampung 

dengan masa bhakti tahun 2005 s/d 2008.  

 
4. Brigjen Pol Drs. Ferial Manaf, SH, MM sebagai Kapolda Lampung dengan 

masa bhakti tahun 2008 s/d 2009.  

 
5. Brigjen Pol Drs. Edmon Ilyas, MH sebagai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 2009 s/d 2010.  

 
6. Brigjen Pol Drs. Sulistyo Ishak, SH MSi sebagai Kapolda Lampung dengan 

masa bhakti tahun 02 April 2010 s/d 18 Oktober 2011.
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7. Brigjen Pol Drs. Jodie Rooseto sebagai Kapolda Lampung dengan masa 

bhakti tahun 19 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2012.  

 
8. Brigjen Pol Drs. Heru Winarko, SH sebagai Kapolda Lampung dengan 

masa bhakti tahun 01 Nopember 2012 sampai dengan sekarang.  

9. Brigjen Pol Drs. Edward Syah Pernong, SH, MH sebagai kapolda lampung 

dengan masa bakti tahun 12 juni 2015 sampai 30 desember 2015 

10. Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, S.H., M.H., M.M sebagai Kapolda Lampung 

dengan masa bakti 1 januari 2016 sampai 5 oktober 2016. 

11. Brigjen Pol. Drs. Sudjarno, SH. Sebagai kapolda lampung dengan masa 

bakti 5 oktober 2016 sampai dengan sekarang . 
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B. Bidang Humas Polda Lampung  
 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi bidang humas Polda Lampung :  
 
 

Kabid Humas 
 
 
 

Kasubbag  
Renmin  

      
 

          
 

                             Kaur     Kaur     Kaur    
 

                              Ren     Min     TU    
 

       
 

      
 

          
 

                             Banum     Banum   Banum   
 

                                                       
 

                                                        

   
 

       
 

        Kasubbid                  Kasubbid              
 

         Penmas                        PID              
 

      

    
 

                                                       
 

                   
 

 Kaur    Kaur    Kaur         Kaur     Kaur     Kaur      
 

                                                       
 

                   
 

 Paur    Paur    Paur         Paur     Paur     Paur       
 

                                                 
 

           
 

                         
 

Bamin 
  

Banum 
    

Bamin 
 

Banum 
 

Bamin 
   

Banum 
       

Bamin 
   

Banum  

                     
 

                                           
 

              

                                        
 

             
 

      Bamin     Banum             Banum   Bamin    
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Peran Humas Untuk Institusi Polri: 
 
 

Humas Polri sebagai pemegang kendali pencitraan, sehingga kinerja humas Polri 

perlu dimantapkan guna menyiapkan seluruh jajaran menjadi penciptaan opini. 

 
1) Visi Humas  

 
Menjadi penjuru untuk mendorong dan membangun kepercayaan 

masyarakat serta opini publik guna mewujudkan citra positif sesuai visi 

Polri melalui kemitraan dengan media dan seluruh komponen masyarakat.  

 
2) Misi Humas  

 
a) Membangun kemampuan para anggota Polri pada umumnya dan 

pengemban fungsi humas pada khususnya,  

 
b) Membentuk iklim humas Polri yang mendukung kebijakan, 

system, struktu, anggaran, dsb dan menerapkan standarisasi sistem 

humas Polri,  

 
c) Membangun sarana dan prasarana humas Polri,  

 
d) Sebagai “front office” Polri pada setiap kesatuan,  

 

e) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan semua media dan 

komponen masyarakat,  

 
f) Menghimpun, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara 

merata, menyeluruh, cepat, tepat, dan akurat melalui jaringan 

terbuka baik bersifat internal dan eksternal dan mudah untuk 

dimanfaatkan oleh masyarakat guna membangun komunikasi dua 

arah
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C. Ditreskrimum Polda Lampung 

 

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan 

pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan 

laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimum 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, 

identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan; 

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

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; 

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji 

efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum; 

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan 

Polda; dan 

6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum. 

Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda, 

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum 
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dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggungjawab 

kepada Dirreskrimum. Ditreskrimum terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)  

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, 

manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan 

pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum 

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain 

Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, 

personel, dan anggaran 

b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel 

c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN 

d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta 

pertanggung- jawaban keuangan 

e. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker 

dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, 

program, dan anggaran 

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) 

Bagbinopsnal bertugas : 
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a. melaksanakan pembinaan Ditreskrimum melalui analisis dan gelar 

perkara beserta penanganannya 

b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan 

dan penyidikan 

c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara 

berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang 

terkait 

d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan do 

3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik) 

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses 

penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti 

pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan 

Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi: 

a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum 

b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana 

c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara 

d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil 

pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat 
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e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum 

yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimum 

f. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan 

sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas 

dan fungsi Bagwassidik 

4. Seksi Identifikasi (Siident) 

Siident bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi 

kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi 

kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi 

reserse kriminal di lingkungan Polda 

Dalam melaksanakan tugas, Siident menyelenggarakan fungsi: 

a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan 

untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum 

b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan 

perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana 

c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah 

seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana 

5. Sub Direktorat (Subdit) 

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang 

terjadi di daerah hukum Polda 

Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di 

daerah hukum Polda 

b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan 

administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum 

c. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana umum 

d. Dalam melaksanakan tugas, Subdit dibantu oleh sejumlah Unit yang 

bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit 
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Bagan 4.2 

 

 



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka 

pada bagian skripsi ini perlu dirumuskan kesimpulan penelitian sekaligus 

menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Tekab 308 merupakan tim yang 

dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat memberantas kejahatan yang terjadi di 

wilayah hukum Polda Lampung. Tujuannya, memberikan efek jera kepada para 

pelaku kejahatan sehingga kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan 

tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat 

Semboyan kepolisian abdi utama masyarakat secara sederhana diartikan 

kepolisian bertekad memberikan rasa aman, nyaman, dan menghadirkan 

ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, bagi kepolisian, 

penegakan hukum sebagai salah satu metode pencapaian semboyan di atas adalah 

wujud harga diri kepolisian, sebuah harga diri yang seharusnya melekat dalam 

tubuh lembaga Kepolisian. Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang 

tertuang pada bab V maka dapat di tarik kesimpulan bahwa : 
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1. Tekab 308 merupakan tim yang dibentuk untuk bertindak tegas dan cepat 

memberantas kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. 

Tujuannya, memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan sehingga 

kejahatan tersebut tidak terjadi berulang-ulang dan tidak menimbulkan 

keresahan di dalam masyarakat. Tim tersebut akan menjadi salah satu 

ujung tombak pengamanan di Provinsi Lampung dalam memecahkan 

kasus kejahatan. Pada titik akhir, keamanan masyarakat diharapkan 

terwujud sehingga kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat 

kepada polisi. 

2. Cara keja Tekab 308 Polda Lampung yang tidak banyak diketahui oleh 

masyarakat ternyata memberi dampak positif dan juga negatif. Dampak 

positifnya tentu dalam hal penindakan dan pengungkapan kasus dapat 

lebih mendalam dan lebih aman bagi para anggota Tekab 308 sendiri. 

Sedangkan untuk dampak negatifnya masayarakat merasa tidak memiliki 

dan bahkan tidak mengethui sama sekali akan adanya Tekab 308 Polda 

Lampung ini, tentu secara tidak langsung tujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap  polri menjadi berkurang atau bahkan 

tidak ada. Respon dari masyarakat yang belum begitu baik tadi 

mengakibatkan kepercayaan belum terbentuk sepenuhnya. Langkah-

langkah yang dilakukan tekab 308 polda lampung dalam mengungkap 

kasus kejahatan konvensional adalah melakukan penyamaran di lokasi-

lokasi yang dianggap titik-titik rawan kejahatan, Dalam tugasnya Tekab 

308 Polda Lampung tidak hanya menunggu laporan yang masuk tapi lebih 

kepada mencari dan mengejar para pelaku kejahatan sampai ke akar-
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akarnya, Melakukan penindakan di tempat dalam hal ini jika pelaku 

melakukan perlawanan, anggota Tekab 308 tidak segan-segan untuk 

langsung melakukan tembak di tempat 

3. Kecepatan Tekab 308 Polda Lampung dalam mengungkap kasus sudah 

dinilai cepat ini tercermin dari data uangkap kasus Ditreskrimum Polda 

Lampung hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan Tekab 308 berhasil 

mengungkap 536 kasus kejahatan konvensional dengan rincian 203 kasus 

Curat, 124 kasus Curas, 193 kasus Curanmor, dan 16 kasus 

penyalahgunaan senjata api illegal. Dari total 536 kasus tersebut ada 471 

tersangka yang berhasil di tangkap, ini menandakan dengan adanya Tekab 

308 pengungkapan kasus menjadi lebih baik dan cepat 

4. Masyarakat yang tahu akan pembentukan Tekab 308 ini merasa menaruh 

harapan yang besar terhadap hadirnya Tekab 308, masyarakat berharap 

Tekab308 Polda Lampung benar-benar menjadi ujung tombak 

penanganan kasus kejahatan konvensional terutama kasus curat, curas, 

dan curanmor 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pada bagian 

skripsi ini penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. berhubungan dengan cara kerja Tekab 308 Polda Lampung maka penulis 

menyarankan untuk penambahan personil Tekab 308, karena dangan 

jumlah hanya 149 personil dan tersebar di seluruh Polres dan Polresta 
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dirasa kurang untuk mengungkap kasus kejahatan terutama curanmor 

yang sangat besar di Propinsi Lampung. 

2. Kecepatan dalam mengungkap kasus harus diimbangi dengan 

pengungkapan kasus yang sekala nya besar yaitu dengan menangkap 

gembong dan penadahnya, sehingga angka kejahatan dapat ditekan. 

3. Memproses setiap pelaku kejahatan agar mendapat hukuman yang 

maksimal atas kejahatan yang dilakukannya 

4. masyarakat juga harus lebih percaya lagi terhadap Polri sebagai 

pengayom dan pemberi rasa aman terhadap masyarakat, karena Polri pun 

sudah berusaha keras untuk mengayomi masyarakat lewat program-

program kerja yang dilakukan . 
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