
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus

ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-

empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang

berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia.

Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia

melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran

budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang

semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada

krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin

bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk

berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan



menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin

tingginya angka kriminalitas terutama di daerah yang padat penduduk.1

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu banyaknya

praktik atau aksi premanisme dikalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh

diberbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada

kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan disini bisa berbentuk material

dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat.

Disini yang disebut masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan

antar kelompok (class), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi

masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya

kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan

ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada

dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi

ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu

timbulnya praktik-praktik premanisme dimasyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya

terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang

notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Premanisme telah menyebar di Indonesia, mulai dari kota besar hingga ke desa-desa telah begitu

rata dikuasai oleh preman yang tidak lain adalah geng yang rawan melakukan tindak kejahatan.

Merebaknya premanisme itu sejalan dengan praktik politik para politisi, serta langkah para

1 Andreas Kusumo, Referensi Untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap,
http://petirskripsihukum.blogspot.com, Diakses Tanggal 12 November 2012, Pukul 16:54 WIB.



pebisnis dalam menjalankan perdagangan mereka. Premanisme tidak berjalan sendiri, tetapi

ditopang oleh sistem politik dan sistem bisnis yang berkembang.2

Preman adalah mereka yang dianggap sebagai figur bergajul dan berandalan. Di antara mereka

pun ada bandit yang suka mengancam atau meneror, memaksa orang lain memberi uang dengan

modal gertak dan tampilan wajah sangar. Namun tidak bisa disangkal lagi mengenai preman

yang berkepala dingin dan lemah lembut. Maka, premanisme adalah tindak kriminal yang

dilakukan baik dengan kekerasan maupun bujuk rayu yang sopan. Yang terpokok adalah

tindakan itu mencapai tujuan. Pelaku menghalalkan segala cara, mengecoh korban, bahkan

membunuh bila perlu.3

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak

sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk

melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan

jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP),

pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal

351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban

umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.4

Perilaku preman memang sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat kecil, contohnya

dengan cara memeras para pedagang kecil, para sopir, dan tukang ojek di perkotaan. Di pedesaan

mereka memeras para petani, nelayan dan peternak, tidak jarang merampas hasil usaha mereka.

2 Buras, Premanisme, Isme tanpa Ideologi!, http://www.lampungpost.com, Diakses Tanggal 8 November 2012,
Pukul 23:03 WIB.

3 Sinar Harapan, 10 November 2008.
4 Andreas Kusumo, Referensi Untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan Terlengkap,

http://petirskripsihukum.blogspot.com, Diakses Tanggal 12 November 2012, Pukul 16:54 WIB.



Munculnya premanisme itu membuat ekonomi menjadi tidak efisien karena itu biaya menjadi

tinggi, ketika biaya preman dimasukkan dalam modal produksi sementara modal produksi selalu

dijadikan patokan dalam menentukan harga, maka harga semakin tinggi, akhirnya rakyat lagi

yang terkena beban.

Menyebarnya premanisme di negeri ini membuat banyak orang putus asa. Premanisme seolah

tidak lagi bisa diberantas. Hal ini menyebabkan semakin merebaknya praktik premanisme di

samping itu praktik premanisme seperti mendapat dukungan oleh aparat keamanan yang

semestinya menjaga keamanan masyarakat. Premanisme merupakan fenomena yang sangat besar

dan kasat mata, tidak mungkin aparat keamanan tidak mengetahui keberadaan dan ulah mereka.

Tetapi mereka bisa beroperasi dengar leluasa itu tidak lain karena dibiarkan bahkan dipelihara

sebagai pencari uang ilegal.

Praktik premanisme sering muncul tanpa disadari oleh korban, baik di tempat sepi maupun

tempat keramaian. Munculnya praktik premanisme tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor

penyebab. Faktor penyebab tersebut dapat berasal dari pengaruh lingkungan dalam kehidupan

sosial ekonomi masyarakat terlebih dengan masa krisis dewasa ini tidak tersedianya lapangan

pekerjaan yang secara otomatis mengurangi pendapatan seseorang. Sedangkan di lain pihak

banyak sekali tuntutan yang harus dipenuhi, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pengaruh lingkungan bukan hanya terhadap mereka yang membutuhkan kebutuhan ekonomi

keluarga, tetapi bagi mereka yang belum berkeluarga dan selalu hidup dengan berfoya-foya.

Masalah premanisme sebagai kenyataan sosial sudah tidak dapat dihindari dan memang selalu

ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Diperkirakan di daerah perkotaan, praktik



premanisme berkembang seiring meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, tidak

tersedianya lapangan kerja, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan

bahwa perkembangan kota selalu disertai dengan kuantitas praktik kejahatan yang bermacam-

macam. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidakamanan dan ketidaktertiban di dalam

masyarakat, serta menghambat usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.5

Praktik premanisme yang melanda masyarakat bisa dilakukan dengan sadar, salah satunya adalah

kejahatan pemerasan dan pencopetan yang sering dilakukan di tempat-tempat keramaian,

misalnya jalanan umum, terminal, stasiun, pasar dan lain-lain. Praktik premanisme tersebut dapat

terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat.

Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkannya sehingga membuat para preman seharusnya

diberikan hukuman yang berat. Melalui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu

aparat penegak hukum maka para preman akan berpikir kembali untuk mengulangi

perbuatannya.

Realita masalah praktik premanisme di tempat-tempat keramaian sekarang ini masih sering

terjadi walaupun pihak Polda Lampung telah menempatkan petugas di tempat-tempat keramaian

tersebut. Maraknya tindak kejahatan di tempat-tempat tersebut menimbulkan rasa ketakutan dan

keresahan bagi masyarakat.

Jajaran Polda Lampung telah menggelar operasi Sikat Krakatau yang dilaksanakan pada

pertengahan tahun 2012. Operasi Sikat Krakatau 2012 memfokuskan permasalahan premanisme

yang sangat meresahkan masyarkat. Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih

mengungkapkan, operasi tersebut dititikberatkan pada aksi premanisme di antaranya,

5 Sinar Harapan, 11 Oktober 2008.



penodongan, pemerasan, penganiayaan. Operasi itu dilakukan di terminal, pasar, pelabuhan

dengan sasaran kelompok pengangguran yang kerap kali meresahkan masyrakat. Polda Lampung

membentuk satuan tugas (satgas) dari tingkat Polres di Polda Lampung terdiri dari intelejen dan

personel Gakum (Penegakkan Hukum), serta subsatgas cegah tangkal dan pembinaan. Sebanyak

600 personel dikerahkan dalam operasi Sikat Krakatau ini.6

Tim gabungan Polsekta Kedaton dan Poltabes Bandar Lampung pada Agustus 2012 juga

menggelar razia preman di kawasan terminal Rajabasa Bandar Lampung yang terkenal rawan.

Razia diawali di loket-loket pemesanan karcis yang biasa menjadi tempat manggkal para preman.

Puluhan pemuda yang tidak memiliki data identitas diri yang kerap mangkal dikawasan terminal

Rajabasa, Bandar Lampung, dijaring petugas. Dalam razia ini petugas mengamankan seorang

pria yang diduga preman berikut sebuah sepeda motor yang tidak memliki surat keterangan.

Selain itu petugas mengamankan dua pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam. Salah

seorang yang membawa senjata tajam bahkan dalam keadaan mabuk akibat menenggak

minuman keras. Kapolsekta Kedaton, AKP Luther Bane menjelaskan, razia preman di

lingkungan terminal Rajabasa digelar karena maraknya aksi kejatahan didalam lingkungan

terminal. Hingga razia berakhir petugas berhasil mengamankan 26 pria tanpa identitas yang

diduga preman.7

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi

Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Preman (Studi Kasus di Polda Lampung)”.

6 Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, Polda Lampung Akan Berantas Premanisme,
http://www.poskotanews.com, Diakses Tanggal 8 November 2012, Pukul 20:49 WIB.

7 Puluhan Preman Dijaring Petugas, http://www.indosiar.com, Diakses Tanggal 8 November 2012, Pukul 20:43
WIB.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh

kelompok preman (studi kasus di Polda Lampung) ?

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan yang

dilakukan oleh kelompok preman (studi kasus di Polda Lampung) ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang

upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok preman oleh

Polda Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan

yang dilakukan oleh kelompok preman di Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di Polda

Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang:

a. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok preman di

Lampung.

b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan

oleh kelompok preman di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan

berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga

untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pada

umumnya, dan khususnya Polda Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesempatan terhadap

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.8

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 125, UI Press, Jakarta, 1984.



Konsep dari upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto9, terdiri dari tindakan preventif,

tindakan represif dan tindakan kuratif, yaitu:

a. Tindakan preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik

kriminil. Politik kriminil dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam anti

sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas,

politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum termasuk di

dalamnya cara kerja dari pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas,

politik kriminil merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral

dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan

kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang

dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung

juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti

sosial dapat menghindarkan para pemuda dari tarikan perbuatan jahat. Penggarapan

kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat

penampungan/rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh

baik untuk pengendalian kejahatan. Kegiatan dari Kepolisian yang bersifat preventif

misalnya mengadakan patroli secara kontinu.

9 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, h. 113-116, Alumni, Bandung, 1986.



b. Tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah

terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya  pidana. Ini semua merupakan bagian-

bagian dari politik kriminil sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh badanbadan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

c. Tindakan kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-

luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan

sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih

dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif

dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat

Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan

Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan

pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan teori

kebijakan kriminal atau politik kriminal yang perannya sangat penting. Kebijakan kriminal

adalah kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kebijakan

kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan untuk

kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social

lefence policy).

Politik kriminal merupakan suatu usaha dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan

tindakan yang logis dan rasional yaitu dengan sarana non-penal dan penal. Sarana non-penal

menitikberatkan pada sifat preventif, pencegahan, penangkapan, pengendalian yang diutamakan



pada faktor penyebab terjadinya kejahatan/kondisi sosial yang secara langsung dapat

meningkatkan jumlah kejahatan.10 Sedangkan penal adalah upaya represif yaitu kebijakan dalam

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana

yang menitikberatkan pada penindasan, pemberantasan setelah terjadi kejahatan seperti

penyelidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan dan lainlain.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan, ada beberapa

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:11

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya

manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto,12 kerangka konseptual adalah:

Suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik

dalam penelitian normatif maupun empiris.

10 Ibid.,h. 118.
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 11-59, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2011.
12 Soerjono Soekanto, op. cit,. h. 124.



Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam  melakukan

penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam

penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa

istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan yaitu terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan

masyarakat.13

b. Polisi atau Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan

fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia.14

c. Penanggulangan yaitu usaha mencegah kejahatan yang dilakukan melalui perundang-

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral

dari masyarakat.15

d. Tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah

terjadinya kejahatan (tindak pidana).16

e. Tindakan preventif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

sebelum terjadinya kejahatan (tindak pidana).17

f. Preman secara etimologis, kata preman berasal dari free man yang berarti orang bebas, orang

13 Sudarto, op. cit., h. 118.
14 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
15 Sudarto, op. cit., h. 113.
16 Sudarto, loc. cit.
17 Sudarto, loc. cit.



yang merdeka atau tidak terikat oleh aturan. Premanisme merupakan praktek atau kegiatan

yang dilakukan oleh orang yang jahat (rampok dan sebagainya).18

g. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang

berlaku.19

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami isi tulisan secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi

menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun  sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam

penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai

pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan

penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika

penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan

tentang pokok permasalahan mengenai pengertian kejahatan, pengertian penanggulangan

kejahatan. Tugas pokok kepolisian, pengertian premanisme, serta faktor-faktor penyebab

terjadinya kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-

18 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 455, Yrama Widya, Bandung, 2007.
19 Ibid., h. 190.



langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penggunaan tentang

sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta

menguraikan pembahasan dan memberikan analisis serta penjelasan tentang upaya
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