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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini kasus “BEGAL” sangat ramai terjadi di beberapa kota 

di Indonesia dan hal inicukup  menimbulkan kekhawatiran masyarakat.Aksi 

pembegalan tersebut dilakukan dengan cara mencuri atau merampas 

kendaraan bermotor dengan disertai kekerasan. Sasaran pembegalan ini 

umumnyaadalah pengendara sepeda motor, sehingga saat ini rasa aman 

menjadi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat, terutama para pengendara 

sepeda motor. 

Kasus begal banyak meresahkan masyarakat karena pada umumnya 

pembegalan dilakukan pada malam hari.Tidak jarang Pembegal melakukan 

aksinya di daerah yang sepi.Hal tersebut sangatlah meresahkan, terutama 

masyarakat yang bekerja dan pulang saat malam hari.Pembegal tidak segan-

segan untuk melakukan aksi begal pada siapa saja seperti wanita, pria, bahkan 

kepada anak-anak.Polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum harus lebih 

tegas dalam menindak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

dengan kekerasan atau pembegalan. Maka dari itu peran kepolisian sangatlah 

penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Kata begal ialah kata yang sering digunakan oleh masyarakat di 

Sumatera, karena kasus “BEGAL” sering ditemui di daerah 

tersebut.Namundemikian, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 
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kekerasan tidak hanya terjadi di Sumatra tetapi juga telah terjadi di daerah-

daerah Indonesia. Maka kata “BEGAL” kini menjadi populer dikalangan 

masyarakat Indonesia. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada 

pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan.Perbuatan 

pembegalan dapat ditindak dengan aturan yang tercantum dalam pasal 365 

ayat (1)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 mempersiap 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
untuk tetap menguasi barang curiannya. 

 
Di dalam KUHP perbuatan ini tidak disebut dengan sebutan “BEGAL” 

melainkan CURAS (Pencurian dengan Kekerasan) yang sesuai dengan apa 

yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut, dikarenakan “BEGAL” selalu 

identik dengan kekerasan dan mengambil atau merampas barang yang bukan 

haknya. 

Kasus begal terrnyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa 

melainkan juga oleh anak di bawah umur. Anak-anak yang melakukan 

pembegalan didasari oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga, lingkungan 

sosial, dan ekonomi. Di sini, peran orang tua sangatlah penting untuk anak, 

karena dari perhatian orang tua, anak dapat belajar tentang perilaku yang baik 

di masyarakat dan diarahkan kepada hal-hal yang baik untuk pertumbuhan 

                                                        
1Moeljanto,  2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 365 ayat 1,  

hal.129 
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anak itu sendiri.Orang tua diharapkan dapat memberikan pendidikan yang 

sewajarnya kepada anak.Lingkungan sosial yang baik untuk anak ialah 

lingkungan yang pertumbuhannya sesuai dengan umur anak tersebut.Apabila 

anak yang masih di bawah umur hidup dilingkungan orang dewasa yang jauh 

berbeda umurnya maka anak dapat berperilaku seperti halnya orang 

dewasa.Faktor ekonomi yang minim juga dapat membuat anak melakukan 

hal-hal kriminal. Tidaklah mengherankan bahwa anak-anak banyak terjerat 

kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena lemahnya tiga faktor 

tersebut. 

Bila pelaku pembegalan masih anak-anak maka pelakunya harus 

dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum terutama Anak yang 

melakukan tindak pidana disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum Pidana. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kategori anak yang lain 

yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana.  

Definisi yang diberikan tentang anak yang berkonflik dengan hukum 

menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah 

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang 
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berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa 

tindakan atau dijatuhi pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan 

hukum pidana. 

Menurut Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak,seorang anak hanya dapat dijatuhi pidana atau 

tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam undang-

undang,sedangkan dalam Pasal 69, anak yang belum berusia 14 (empat belas) 

tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dijatuhi pidana. Jenis pidana 

yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah 

Pidana Pokok dan Tambahan seperti diatur Pasal 71 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 

Pengertian anak yang bermasalah dengan hukum juga disebut dalam 

Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dalam Pasal 64 

ayat (1) disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum meliputi 

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Korban Tindak Pidana. 

Berdasarkan hukum positif yang ada terdapat beberapa instansi atau 

lembaga yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak 

yang berkonflik dengan hukum. Lembaga tersebut ialah Komnas HAM, 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementrian Sosial, BAPAS dan aparat 

Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan.Khusus untuk anak 

jika melakukan tindak pidana --termasuk pembegalan, maka lembaga-

lembaga tersebut wajib memberikan perlindungan. 
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Walaupun melakukan tindak pidana, mengingat anak membutuhkan 

perlindungan khusus saat ia terjerumus dan melakukan perbuatan pidana, 

maka pada kesempatanini, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Untuk itu pada 

kesempatan ini Penulis akan mengambil topik penelitian berjudul: 

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 

dengan Kekerasan (Pembegalan) yang Dilakukan Anak diBawah Umur 

(Studi Kasus Polrestabes Semarang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang 

diajukan adalahsebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan Anak dibawah 

umur? 

2. Apakah hambatan yang ditemui Penyidik dalam melakukan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan (pembegalan) yang dilakukan Anak dibawah umur? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ilimiah ini hendak bertujuan memecahkan permasalahan yang 

telah diuraikan sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor/mobildengan kekerasan (pembegalan) yang 

dilakukan Anak dibawah umur. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam 

melakukan pengakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor/mobildengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan Anak 

dibawah umur. 

D. Manfaat Penelitian  

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah penulis berharap dapat 

memberikan manfaat yang baik, yaitu : 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum acara pidana khususnya tammbahan mengenai 

pengetahuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan anak 

dibawah umur. Selain itu skripisi ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah literatur tentang penegakan hukum yang dilakukan terhadap 

pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

wawasan yang lebih bagi pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak 

hukum dalammewujudkan kedisiplinan bagi anak-anak yang masih 

dibawah umur untuk berperilaku yang baik, menghidarkan diri dari 
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perbuatan tercela dan tidak terlibat dalam perkara pidana, terutama 

pembegalan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk memenuhi syarat-syarat karya 

ilmiah, yang harus diperoleh melalui beberapa proses. Dalam penelitian ini 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian adalah 

metode kualitatif. Metode ini tidak mengedepankan angka-angka stastistik 

atau matematis melainkan lebih mengedepankan pada perspektif untuk 

meneliti realita atau fenomena yang ada.Menurut Petrus Soerjowinoto 

metode kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman 

peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala 

hukum yang kompleks2. Bahan-bahan yang akan diteliti adalah bahan 

terkait yang berhubungan dengan topik yang diangkat yakni penegakan 

hukum  terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

kekerasan (pembegalan) yang dilakukan Anak dibawah umur 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Deskriptis analitis yaitu metode yang memberikan gambaran terhadap 

suatu fakta dan objek penelitian yang akan diteliti dengan tepat yaitu 

                                                        
2 Petrus Soerjowinoto, 2006, Buku PanduanMetode Penulisan Karya Hukum (MPKH)& Skripsi, 

Semarang: Fakultas  Hukum Unika Soegijapranata, Hal 10 



8 
 

menggambarkan atau mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang 

dilakukan Anak dibawah umur.Data yang telah diperoleh dianalisis dengan 

peraturan yang ada untuk menentukan apakah sudah sesuaikah atau 

memang belum sesuai dalam penerapannya. Adapun alat analisis yang 

akan digunakan ialah peraturan perundang-undangan, teori hukum, 

pendapat para ahli pidana dan perlindungan anak, berkas kasus dan 

Penyidik Anak sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

3. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah seluruh informasi mengenai penegakan 

hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor/mobildengan 

kekerasan  (pembegalan) yang dilakukan Anak dibawah umur di 

Polrestabes Semarang. Elemen yang akan diteliti berkaitan dengan objek 

ialah: 

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik yang diteliti. 

b.  Kasus Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) yang dilakukan anak 

yang ditangani di Polrestabes Semarang. 

c.  Aparat Kepolisian di Polrestabes Semarang yang bertugas/berwenang 

memeriksa dan menangani kasus pembegalan yang dilakukan anak. 

d. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Anak. 

e. Anak dibawah umur yang melakukan pencurian dengan kekerasan, 

khususnya mereka yang terlibat kasus pembegalan anak. 



9 
 

 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Data Sekunder adalah data yang telah diperoleh peneliti yang 

sebelumnya dan telah diolah oleh orang lain. Teknik ini berkaitann 

dengan sumber data dan cara yang dilakukan untuk mendapatkan data 

yang terkait mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan 

anak di bawah umur. 

1) Bahan Hukum Pimer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dari ketentuan hukum 

positif dan bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma-norma yang 

berasal dari: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak. 

d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Tindakan Kepolisian. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami topik, seperti rancangan undang-undang, 

literatur, buku-buku karangan para ahli, skripsi, media cetak atau online 

yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan dan perlindungan anak. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder termasuk di 

dalamnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan 

Ensiklopedia, saat bahan-bahan tersebut dibutuhkan selama penelitian. 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi 

langsung anatara 2 (dua) orang, dimana ada satu orang yang 

mengajukan pertanyaan dan yang lain memeberikan jawaban 

berdasarkan tujuan yang menyangkut penelitian. Dalam wawancara ini 

peneliti melakukan tanya jawab terhadap respnnden dan narasumber 

langsung yaitu Aparat Kepolisian di Polrestabes Semarang yang 

bertugas/berwenang. 
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5. MetodePengolahan dan Penyajian Data 

Dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang sudah terkumpul 

akan dilakukan pengolahan data. Data yang terkumpul disusun secara 

sistematis oleh Penulis, lalu selanjutnya akan dianalisis. Data yang relevan 

akan diuraikan secara runtut agar mudah dipahami. Data yang tidak 

relevan atau tidak berhubungan dengan penelitian tidak akandipakai atau 

digunakan. Dengan demikian dalam pengolahan data akan dilakukan 

proses editing. Setelah proses tersebut selesai akan dilakukan analisis 

untuk kemudian disusun sebagai suatu hasil laporan penelitian. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Sebagaimana sudah 

dijelaskan di muka, karena penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, maka data tidak diuji dengan bantuan ilmu statistika 

atau matematika. Dengan demikian data yang diperoleh akan dianalisis 

isinya yakni realita deskriptif yang terjadi yang dikaitkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesai, makahasil penelitian 

akan ditulis dalam bentuk skripsi. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan atau Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
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Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi Tinjauan Umum 

mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan 

Penyidikan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak 

Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Tinjauan 

Mengenai Anak, Tinjauan Umum mengenai Diskresi Kepolisian dan Diversi, 

Restorative Justice. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 

dengan Kekerasan (Pembegalan) yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dan 

Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Pengakan Hukum 

terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan 

(Pembegalan) yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. 

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang 

diberikan oleh Penulis sehubungan dengan topik yang diangkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


