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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan 

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku 

dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan 

bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar 

hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. 

(Kartono, 1999) 

Setiap 91 detik terjadi satu kejahatan di Indonesia sepanjang tahun 2012. Hal 

ini disampaikan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal 

Polisi Saud Usman dalam acara refleksi akhir tahun penegakan hukum dan hak 

asasi manusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu 

(26/12/2012). Menurut Saud, jumlah kejahatan di tahun 2012, tepatnya hingga 

November 2012, mencapai 316.500 kasus. Risiko penduduk yang mengalami 

kejahatan sekitar 136 orang tahun ini.  Adapun 316.500 kasus kejahatan itu, 

menurut Saud, terdiri dari 304.835 kasus konvensional, 7.171 kasus transnasional, 

3.844 kasus kekayaan negara, dan 650 kasus implikasi kontinjensi. (Kompas, 

2012) 

Kasus kejahatan konvensional belakangan ini yang marak terjadi adalah 

kasus penganiyayaan salah satu berita penganaiyayaan yang cukup fenomenal 

adalah kasus Lapas Cebongan di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana seseorang 

yang sudah berada didalam tahanan dan dijaga oleh pihak berwenang dalam hal 

ini polisi masih dapat dianaiyaya bahkan dibunuh secara sadis  dan yang lebih 

ironinya lagi pelakunya adalah dari kalangan aparat keamanan sendiri, hal ini 

tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang. Selain itu pula belakangan 

ini marak terjadi kekerasan dijalanan yang dilakukan oleh anggota geng motor 



 

2 

 

yang terkenal salah satunya juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana 

pelakunya adalah dari 
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kalangan remaja yang menelan banyak korban bahkan sampai menyebabkan 

kematian. 

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tahun 2011 ke tahun 2012 

mengalami kenaikan sebesar 10,96%. Sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 

mengalami penurunan sebesar 7,94%. Bila dilihat menurut kabupaten/kota tindak 

kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2013 terbanyak di Kabupaten Sleman, 

yakni sebesar 2.002 kasus, disusul oleh Kota Yogyakarta (1.750 kasus) dan 

Kabupaten Bantul (617 kasus). Kondisi ini sedikit berbeda dangan tahun 

sebelumnya. Selama periode tahun 2012-2013 tercatat tiga kabupaten/kota dengan 

jumlah tindak kejahatan terbanyak masing-masing adalah Kabupaten Sleman, 

Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulonprogo. (BPS Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 2013) 

 

GRAFIK PERSENTASE TINDAK KEJAHATAN YANG DAPAT 

DISELESAIKAN DI DIY TAHUN 2012 -2013 

 

Sumber: Polres/Polresta/Polda di D.I. Yogyakarta 

Gambar 1.1. Persentase Tindak Kejahatan yang Dapat Diselesaikan 

di D.I. Yogyakarta 2012 – 2013 
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Pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya untuk 

memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat. Terciptanya dan 

terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif 

bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. 

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang 

merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah 

tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan 

prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat 

untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. (BPS Daerah 

Istimewa Yogyakarta, 2013) 

Salah satu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah website dimana tujuan adanya website tersebut untuk 

menyajikan informasi berita-berita yang berkaitan dengan kinerja kepolisian 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan informasi lain yang berkaitan dengan keamanan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun didalam website Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta sendiri masih terdapat kekurangan, diantaranya adalah kurangnya 

data-data mengenai laporan kejahatan khususnya kejahatan konvensional yang 

belakangan ini marak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta baik dari segi 

laporan yang diterima maupun laporan  yang telah terselesaikan. Selama ini data-

data tersebut hanya dimuat didalam laporan statistik politik dan keamanan di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Seharusnya data-data tersebut dapat disajikan 

didalam website Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk yang lebih 

interaktif dan mendetail agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang  

berkaitan dengan kejahatan konvensional  yang sering terjadi di Yogyakarta, 

selain itu pula dengan data tersebut dapat diukur kinerja kepolisian Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum serta 

data tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan 

monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif. 
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 Berdasarkan hal  tersebut peneliti tertarik untuk membuat sebuah website 

yang berisikan data-data statistik kejahatan konvensional yang ditampilkan dalam 

bentuk yang lebih interaktif dan mudah dipahami  dan mendetail agar data-data 

yang saat ini tersedia di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lebih bermanfaat baik 

bagi masyarakat sebagi pengguna informasi maupun dari pihak Polda Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai penyedia informasi sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai tolak ukur kinerja Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu  

1. Bagaimana bentuk website tentang informasi kriminal di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

2. Bagaimana hasil analisis statistik informasi kriminal di dalam website 

tersebut 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah  menyajikan hasil analisis statistik tentang 

informasi kriminal di Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam website 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Data yang digunakan adalah data tentang kejahatan konvensional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Januari-Oktober 2014  

2. Website yang dibuat berdasarkan data tentang kejahatan konvensional 

di Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Januari-Oktober 2014 

3. Analisis statistik yang digunakan adalah uji T berpasangan 

4. Ruang lingkup website yang digunakan adalah wilayah kerja Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menyajikan 

informasi berkaitan dengan kejahatan konvensional di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam bentuk yang lebih interaktif dan mudah dipahami serta menjadi 

tolak ukur kinerja dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan 

kasus yang ditangani.  Selain itu pula dapat menjadi bahan pertimbangan bagi  

pihak-pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan. 

 

1.6 Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian aplikatif dimana penelitian ini 

menggunakan metode analisis statistik untuk menganalisis kasus kejahatan 

konvensional disajikan dalam bentuk website.   


