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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta 

kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan 

hidup dan lapangan pekerjaan. keadaan ini mudah sekali menimbulkan kerawanan 

di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti  terjadinya tindak 

pidana atau kejahatan.                                                      

                                                                                       

Keadaan tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikir pendek 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan ini telah dipikirkan sejak 

berabad-abad tahun lalu oleh para ilmuwan terkenal, misalnya plato menyatakan 

dalam bukunya „Republiek‟ bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari 

banyak kejahatan. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan 

kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk 

memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.
1
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Thomas Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan “orang 

kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika 

suatu kali jatuh miskin mudah menjadi pencuri”.
2
 Thomas More dalam bukunya 

utopia, berpendapat bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada 

waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi, 

untuk itu ia berkata  harus dicari sebab terjadinya kejahatan  dan menghapusnya.
3
 

 

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang 

berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar 

tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan 

muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari 

persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban 

perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya. 

 

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

“peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh 

penguasa atau oleh pemerintah.   

 

Kejahatan bila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana disebut dengan istilah 

Tindak Pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana dengan 

kekerasan. Tindak Pidana dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang 
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bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif 

secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasaran.
4
 

  

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang 

rumusannya adalah sebagai berikut : 

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 menguasai barang yang 

dicurinya.  

2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

 

Ada contoh  kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Bandar 

Lampung seperti kasus pada hari kamis, 19 maret 2015 yang berlokasi di Jalan 

Pramuka, Kemiling Bandar Lampung, yang dilakukan oleh kelompok geng motor. 

Korban pencurian dengan kekerasan yaitu Eko Saputra (22) warga Jalan Pramuka 

Sumberejo Kemiling. Korban mengalami luka-luka akibat melawan pelaku dan 

dirawat intensif di Rumah sakit Bintang Amin.
5
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5
 Koran lampung pos pada tanggal 25 maret 2015 
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Berdasarkan Data Format Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, jumlah kasus 

pencurian dengan kekerasan yang pernah ditangani di Kepolisian Resort Kota  

Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai tahun 2015 berjumlah 587 kasus. 

 

Tabel 1. Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota    

            Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai tahun 2015 

 

No Tahun Jumlah kasus 

1 2011 99 kasus 

2 2012 123 kasus 

3 2013 108 kasus 

4 2014 146 kasus 

5 2015 111 kasus 

Jumlah   587 kasus 

 

Reserse Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai 2015 terdapat 587 kasus 

pencurian dengan kekerasan, pada tahun 2011 kasus pencurian dengan kekerasan 

berjumlah 99 kasus, pada tahun 2012 kasus pencurian dengan kekerasan 

berjumlah 123 kasus, pada tahun 2013 kasus pencurian dengan kekerasan 

berjumlah 108 kasus, pada tahun 2014 kasus pencurian dengan kekerasan 

berjumlah 146 kasus, pada tahun 2015 kasus pencurian dengan kekerasan 

berjumlah 111 kasus. 

 

Kasus tersebut bukan hanya dilakukan oleh 1 orang pelaku saja tetapi juga dapat 

dilakukan oleh 2 orang pelaku atau lebih. Kasus terakhir yang ditangani oleh 

pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah pencurian tas wanita yang 

dilakukan oleh petugas honorer Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)  dimana 
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antara korban dengan pelaku terjadi tarik menarik tas sehingga wanita tersebut 

mengalami kerugian dua juta rupiah. 

 

Kepolisian Resot Kota (POLRESTA) Bandar Lampung sesuai dengan namanya 

yaitu bertugas menangani kasus yang mencakup wilayah satu kabupaten/wilayah 

yang membawahi beberapa Polisi sektor (Polsek), dimana Kepolisian Resort Kota 

Bandar Lampung memiliki misi melindungi masyarakat dan memberantas tindak 

pidana yang terjadi.
6
 

 

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, 

mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian 

ringan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 

KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).  

 

Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan 

gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun 

merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Pasal 365 KUHP 

sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas  

kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari 

kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.
7
 

 

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan  dengan norma 

agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan 

                                                           
6
 Http://pelayanmasyarakat.blogspot.com Diakses Tanggal 04 September 2015 jam 06.30 WIB. 

7
 Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005,     

hlm 106. 

http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/
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dan kehidupahn masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian 

dengan kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku 

yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan 

kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) 

yang meresahkan dan merugikan masyarakat.  

 

Simons mengatakan “Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke 

uitoefening vanlichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis” Yang artinya: 

“Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga 

badan yang tidak terlalu ringan”.
8
 Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera 

merupakan akses keluar masuknya orang dan barang baik menggunakan 

transportasi kendaraan roda dua, roda empat atau lebih yang hendak ke Sumatera 

harus lancar, tertib dan aman. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu 

tempat yang rawan bagi masyarakat pribumi maupun pendatang terutama untuk 

pencurian dengan kekerasan, baik pencurian berupa kendaraan maupun pencurian 

barang-barang lain yang memiliki nilai jual. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih mendalam mengenai upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan dan menuangkan judul dalam penelitian “Upaya Kepolisian 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota 

Bandar Lampung (Studi di Polresta Bandar Lampung)”. 

 

 

                                                           
8
 Ibid 



7 

 

 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan 

  

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

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 ? 

 

2. Ruang Lingkup  Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang hukum pidana pada umumnya 

terutama kajian-kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor 

penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum 

Polresta Bandar Lampung. 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai upaya kepolisian                             

dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam   

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Bandar  

Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian   

 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum  

pidana khususnya dalam memberikan argumentasi dan memahami mengenai 

efektivitas tindakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan di Kota Bandar Lampung. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya 

kepolisisan untuk mengambil kebijakan terkait dengan tindakan kepolisian 

dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota 

Bandar Lampung. 
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D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan  

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
9
 

Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terdapat suatu pemikiran 

bahwa untuk memperoleh hasil maksimal yang bersifat welfare dengan sarana 

penal, tidak setiap pelaku kejahatan akan memperoleh perlakuan yang sama antara 

penjahat yang satu dengan penjahat yang lain. Perbedaan perlakuan ini dilakukan 

mengingat sifat, karakter serta kuasa kejahatan yang tidak selalu sama. Berkaitan 

dengan perbedaan tersebut, maka pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

akan mengakibatkan adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan sarana penal dan non penal oleh kepolisian. 

 

Teori penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief dibagi dua, yaitu : 

 a. penanggulangan dengan sarana penal 

 b. penanggulangan dengan sarana non penal.
10

 

 

Kegiatan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya 

adalah semua bentuk aktivitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari 

kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (penal). Selanjutnya 

dijelaskan pula bahwa sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto,  2010,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Pers,  

   hlm. 125 
10

 Barda Nawawi Arief, 2010. Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal Dan Non  

   Penal, Semarang, Pustaka Magister,. hlm. 23 
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(pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif penyebab kejahatan.  

 

Barda Nawawi Arief dalam salah satu tulisannya menyataklan bahwa : 

 Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 

 kejahatan (politik criminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan 

 menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan 

 sarana-sarana non penal, usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan 

 dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial 

 masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; kegiatan 

 patroli dan pengawasan lainnya secara continue oleh polisi dan aparat 

 penegak keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha non penal ini dapat  

 melalui bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. 

 Tujuan utama dari usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi 

 sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif 

 terhadap kejahatan.
11

 

 

Berdasarkan uraian diatas dinyatakan bahwa terdapat beberapa masalah-masalah 

sosial atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. 

Faktor penghambat penegakan hukum pidana menurut soerjono soekanto adalah : 

 a. Hukumnya Sendiri; 

 b. Penegak Hukum; 

 c. Sarana dan Fasilitas; 

 d. Masyarakat; dan 

 e. Kebudayaan.
12

 

 

 

 

                                                           
11

 Barda Nawawi Arief Dan Muladi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992,  

    hlm. 158-159 
12

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Kelima,  
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang 

diteliti.
13

 Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

a. Upaya adalah suatu kegiatan dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk 

mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar 

agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.
14

 

b. Kepolisian adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan 

sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam tugasnya polisi adalah seorang yang jujur, 

berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharpkan ditemukan dalam 

warga negara teladan.
15

  

c. Penanggulangan hukum adalah suatu proses atau cara dalam mengatasi 

persoalan tentang aturan yang mengikat didalam lingkungan masyarakat dan 

memiliki ketetapan dari pemerintah. Hal ini ditujukan demi menciptakan 

lingkungan masyarakat yang aman.
16

 

d. Tindak pidana menurut simons adalah kelakuan/handeling yang diancam 

dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertangggungjawab
17

 

e. Tindak pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang mendahului pengambilan barang.
18
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet. Ketiga, Op Cit, hlm. 132 
14

 Op. Cit. hlm. 19 
15

 Eko Budiharjo, 1998, Reformasi Kepolisian, Cv. Sahabat, Hlm. 31 
16

 Op. Cit. Hlm. 360 
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 Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Unila, Hal. 70 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang 

jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu 

bagian lain dari seluruh isi tulisan sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta 

untuk lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini, maka 

penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan, 

perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka 

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum 

serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya 

akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku 

dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian 

yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, responden, 

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data. 

 

                                                                                                                                                               
18

  Op  Cit. Hlm.167 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan 

jawaban tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan di kota bandar lampung, faktor-faktor penghambat upaya 

kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 

kota bandar lampung, serta karakteristik responden. 

 

 

V. PENUTUP 

 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat 

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan 

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat 

penegak hukum terkait. 

 


