
 

 

 

ABSTRAK 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

(Studi di polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh  

 

ERNAWATI SIHOMBING 

 

Pencurian dengan kekerasan merupakan masalah sosial sekaligus masalah hukum 

dalam masyarakat. Pencurian dengan kekerasan terjadi bukan hanya faktor 

ekonomi saja tetapi dapat terjadi juga karna faktor lingkungan sekitar. Kepolisian 

dalam misinya menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat berusaha 

melakukan upaya yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, 

seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan di sekitar masyarakat yang 

menimbulkan keresahan dan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: a. Bagaimanakah upaya 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 

kota Bandar Lampung ? b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 

Kota Bandar Lampung ? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 

studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Ditreserse kepolisian 

resort kota besar Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya penangulangan pencurian dengan kekerasan di Kota Bandar Lampung 

yaitu: a) Upaya penanggulangan dibedakan menjadi dua yaitu upaya penal dan 

upaya non penal. Upaya penal terdiri dari: 1. Melakukan penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian, 2. Melakukan razia secara rutin dan berkala ke 

tempat-tempat rawan atau jalan-jalan rawan tindak pidana, 3. Melakukan 

penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan tindak pidana pencurian dengan
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kekerasan, 4. Mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi dari reskrim itu sendiri, 

sedangkan upaya non penal terdiri dari: 1. Melakukan patroli siang malam, 

2. Melakukan penyuluhan tentang berkendara di tempat rawan pada setiap 

kelurahan, 3. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap 

masyarakat. b) Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandar Lampung yaitu: 

1. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya personil didalam kepolisian, 2. Faktor 

sarana dan prasarana yaitu kurangnya sarana peralatan yang mendukung seperti 

senjata api yang fungsinya melumpuhkan pelaku yang mencoba lari, alat untuk 

mendeteksi sidik jari pelaku tindak pidana dan kendaraan patroli, 3. Faktor 

masyarakat yaitu kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya 

pemberantasan tindak pidana pencurian. 

 

Saran penulis dalam skripsi ini adalah: 1. Kerjasama antara masyarakat dan pihak 

kepolisian lebih ditingkatkan, agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di tengah 

masyarakat 2. Pihak kepolisian hendaknya melengkapi sarana dan prasarana yang 

mendukung kinerja kepolisian, dimana tujuannya adalah agar lebih mudah dan 

cepat dalam menyelesaikan setiap proses perkara yang terjadi di masyarakat. 
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