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POLICE EFFORTS IN FIGHTING CRIME OF THEFT OF MOTOR VEHICLE 

BY A STUDENT 

  (A CASE STUDY IN JURISDICTIONS POLRESTA Bandar Lampung) 

 

By 

 

YAPITER MARPI 

 

 

The criminal act of theft is one crime related to criminal offenses against the 

wealth of people. The criminal act of theft is regulated in Chapter XXII the Code 

of Penal (Penal Code), "which is defined as the act of taking the goods wholly or 

partly owned by someone else, with the purpose of unlawful possession. If no 

mitigation, the potential collapse of disturbing the public will continue to rise. 

The study was conducted using a normative juridical research method and 

empirical jurisdiction. The data collection is done by procedure literature study 

and field study. The data analysis used is qualitative analysis and conclusion made 

by the inductive method. 

 

Based on the results of research and discussion it can be concluded that the efforts 

of the police in tackling the crime of motor vehicle theft committed by a student 

which may result in criminal acts carried out through the efforts of Preventative 

an attempt to socializing and patrolling for parents and teachers in schools in the 

city bandar lampung, preventive efforts are preventive measures which the police 

conduct raids against bikers in places prone to theft of motor vehicles. Pre-

emptive efforts are the efforts made by the police to prevent crime. Curative 

efforts are actions taken after tibulnya crime committed by a person in order for a 

crime or an act of theft not to happen again. 

The author's suggestion that will be given is so that people can keep the items and 

add safety for vehicles and cooperate with the police more can perform the way 

socialization and patrols and invite community leaders, parents and teachers from 

school teachers to do on a regular basis in order to no longer the criminal act of 

theft. 

Keywords: Police, Poverty, Vehicle Theft, students. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH  PELAJAR 

 (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR 

LAMPUNG) 

 

 

Oleh 

 

YAPITER MARPI 

 

 

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini 

diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang 

dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Apabila tidak 

ada penanggulangannya, maka potensi jatuhnya meresahkan masyarakat akan 

terus meningkat. 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan  prosedur studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis 

kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor yang dilakukan oleh pelajar yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak 

pidana dilakukan melalui Upaya Preventif merupakan upaya berupa sosialisasi 

dan patroli terhadap orang tua dan para guru di sekolah-sekolah di kota bandar 

lampung, Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan  yang mana Polisi 

mengadakan razia terhadap para pengendara sepeda motor ditempat-tempat rawan 

pencurian kendaraan bermotor. Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya 

Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah tibulnya kejahatan yang dilakukan 

oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan 

sampai terjadi kembali.  

 



Adapun saran penulis  yang akan diberikan yaitu agar masyarakat dapat menjaga 

barang-barang dan menambahkan pengaman bagi kendaraan dan bekerjasama 

dengan  aparat kepolisian lebih dapat melakukan cara sosialisasi dan patroli dan 

mengajak para tokoh masyarakat,orang tua dan para guru pendidik di sekolah 

dapat dilakukan secara rutin agar tidak ada lagi terjadi tindak pidana pencurian. 

 

Kata Kunci  :  Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian Kendaraan, pelajar. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Generasi muda merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dimasa yang 

akan datang. Oleh sebab itu pelajar sebagai generasi penerus bangsa memerlukan 

perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, serta 

mental sosialnya. Mengingat usia pelajar yang masih relatif muda, mengingat 

pelajar masih dikategorikan dalam usia anak yang biasanya memiliki keinginan 

yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan kontrol diri yang sesuai. 

 

Hal ini menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan menyimpang yang tidak 

sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan 

pelanggaran yang menjurus ke suatu tindak pidana. Pasal 28 B Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dicantumkan mengenai hak-

hak anak dalam bagian kesepuluh tepatnya dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.  

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga 

negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya sebagai warga 

negara.Dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan 



2 
 

jaminan pemberian hak-hak serta perlakuan tidak diskriminatif kepada anak, 

untuk mewujudkannya diperlukan dukungan suatu lembaga dan peraturan 

perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaanya.
1
 

 

Seperti halnya negara hukum lainnya perlindungan terhadap hak asasi manusia 

(HAM) di Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan 

adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan 

terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  

 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan bagian dari kegiatan 

pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan sarana dan 

prasarana dalam perlindungan anak.Masyarakat, keluarga dan orang tua 

bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tesebut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan ini. 

Upaya upaya kepolisian dalam penanggulangan dalam penanggulangan tindak 

pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan secara langkah petugas upaya 

kepolisian dalam penanggulangan atau setiap orang yang mempunyai kepentingan 

dalam penanggulangan suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-

masing menurut aturan hukum yang berlaku.Oleh sebab itu pencurian ini harus 

ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan pencurian seperti ini dapat 

merusak citra lingkungan setempat. 

                                                             
1
 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 1995, hlm. 45. 
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Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta 

peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undangyang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat 

hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan 

upaya kepolisian dalam penanggulangan sebagai suatu usaha yang dilakukan 

secara sadar oleh manusia.upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau 

pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian hidup.
2
 

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkanhukum 

dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang 

pertamamengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya 

dibatasioleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas 

keduamengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang 

luas,tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan 

tidakmelanggar hukum itu sendiri.Teori-teori pencegahan upaya  penanggulangan 

Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain:Upaya Represeif 

adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 

hukuman.Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emptif 

yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan 

kejahatan.Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan 

                                                             
2 Soerjono Soekanto..Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta, UI Press,1986. hlm 5   
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kesempatan untuk melakukan kejahatan.Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-

Empttif adalah menanmkan nilai-nilai,norma-norma yang baik sehingga norma-

norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut 

maka tidak akan terjadi kejahatan.Jadi dalam usaha Pre-Emptif faktor niat akan 

hilang meskipun ada kesempatan.Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil 

setelah tibulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar 

kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.
3
 

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana merupakan sistem yang 

menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta prilaku nyata 

manusia.Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi 

pelaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Di dalam menganalisa 

masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dan beroperasinya tiga sistem hukum 

yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman terdiri dari komponen, struktur, 

substansi, dan kultur. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak 

dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan.Komponen substansi merupakan 

hasil aktual yang ditertibkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah 

hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap 

yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk 

dan penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. 

komponen kultur yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak 

                                                             
3
Kunarto. Etika Kepolisian. Jakarta. Cipta Manunggal. 1997.  hlm: 111 
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pidana.
4
Tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya 

suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan 

menyelesaikan perkara. 

Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat 

dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa 

anak harus mendapatkan perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapatkan 

perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah 

hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran 

yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau 

perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu 

bagi si anak demi masa depan si anak. Namun, dalam peradilan anak diperlukan 

kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum. Kiranya kita semua 

sepakat bahwa anak harus mendapat perlakuan dan perhatian yang khusus 

sehingga peradilan anak perlu dilakukan secara khusus pula. 5 Semakin 

berkembangnya pertambahan manusia dan kemajuan teknologi dari masa ke 

masa, kebutuhan kepentingan hidup manusia maka semakin bertambah pula. Hal 

ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, sebab akan 

memungkinkan bertambahnya kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. 

Tanpa disadari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka 

ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma 

hukum yang berlaku dimasyarakat. Sampai saat ini kejahatan masih sering terjadi 

                                                             
4Moh.Kemal Dermawan.Strategi Pencegahan Kejahatan.Bandung: Citra Aditya Bakti,1994.hlm 27 
.  
5 Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1997, hlm. 51. 
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bahkan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin canggih. 

Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini dan sangat mengganggu ketertiban 

dan keamanan masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII khususnya mulai 

dari Pasal 363.
6
 

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap 

harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat 

luas, berdasarkan catatan Polresta Bandar Lampung dari bulan Januari sampai 

Oktober tahun 2013 terdapat 118 kasus pencurian kendaraan bermotor dan 

berhasil menangkap 23 (dua puluh tiga) Tersangka, 8 (delapan) diantaranya 

dilakukan oleh remaja, dalam hal ini usia mereka masih digolongkan dalam usia 

anak.
7
 

Salah satu contoh kasus terkait pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan 

oleh pelajar sebagaimana terjadi pada tanggal 1 April 2015,di ruang lingkup 

Bandar Lampung,petugas polsek tanjung karang barat meringkus tersangka 

pencurian kendaraan bermotor yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah 

Atas yang berinisial RZ (16) warga jalan imam bonjol,kelurahan beringin raya 

kemoliing,RZ mencuri motor Yamaha Mio GT milik korban Ifni Dafa. Kini kasus 

                                                             
6 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 
157. 
7 Wakos Reza Gautama,Polisi Ringkus Pelajar Tersangka Curanmor,Bandar 
,tribunnews.com http://lampung.tribunnews.com/2015/04/01/polisi-ringkus-pelajar-
tersangka-curanmor diakses: 9 april 2015, pkl 20.38 wib. 
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pencurian kendaraan tersebut langsung dilimpahkan ke Polresta Bandar lampung 

untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut.. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum 

acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem  

PeradilanPidana Anak.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul: “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Pelajar”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan adalah:  

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana 

pencuriankendaraan bermotor oleh pelajar ? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak 

pidana pencurian yang dilakukan oleh pelajar ? 

 

2. Ruang Lingkup  

Dalam permasalahan tersebut diperlukan data, pembahasan dan analisa, maka 

dipandang perlu untuk memberikan suatu pembatasan ruang lingkup tentang 

upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor yang dilakukan  oleh pelajar di wilayahkota Bandar  lampung pada 

tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
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1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan dalam proposal 

skripsi ini adalah:  

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana  

pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelajar.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam 

penanggulangantindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh pelajar.  

 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis  

Penulisan ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang 

berkaitan dengan proses penegakan hukum dan upaya kepolisian dalam 

penanggulanganpencurian kendaraan bermotor serta untuk menambah 

pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca penelitian ini pada 

umumnya.  

b. Secara Praktis  

Penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memecahkan berbagai 

permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya bagi 

Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dilakukan oleh pelajar diruang lingkupkota Bandar Lampung.  

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis  
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Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.
8

Dalam 

menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas di bidang preventif 

dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman, 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat. Merasa aman 

dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Faktor-faktor yang dihadapipada tatanan 

preventif secara teoritis dan teknis Kepolisian, mencegah adanyaFaktor Korelasi 

Kriminologi (FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard(PH) dan muncul 

sebagai Ancaman Faktual (AF). Dengan demikian dapat diformulasikan apabila 

niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kriminalitasatau kejahatan, oleh 

karena itu langkah preventif adalah usaha mencegahbertemunya niat dan 

kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatanatau kriminalitas. 

Pengertian dari Faktor Korelasi Kriminologi (FKK) tersebutadanya situasi dan 

kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapatmenstimulir terjadinya Police 

Hazard dan Ancaman Faktual (AF). Police Hazardadalah situasi dan kondisi 

sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan danketertiban masyarakat, 

sedangkan Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yangnyata dan terwujud dalam 

bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakatseperti kejahatan atau 

pelanggaran hukum.
9
 

 

                                                             
8
 Soerjono Soekanto, Op,Cit. 1986 hlm 125   

9Kunarto. 1997. Op Cit. Hal: 384 
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Upaya dalam penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian 

dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).Oleh karena itu upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 

pelajar Kota Bandar Lampung adalah: 

 

a) Menggunakan Hukum Pidana (Penal)  

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya 

kepolisian dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak 

pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai 

dilakukannya pidana.
10

Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan 

lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ 

pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
11

 

Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu 

sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control..
12

 Menurut Roeslan 

saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, adapun intinya 

sebagai berikut:
13

 

 

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk 

mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak 

                                                             
10 Susanto, I.S. 1995. Kriminologi. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro hlm 118. 
11 Barda Nawawi Arief. 1998. Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana. 
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung hlm 29 . 
12

 Barda Nawawi Arief. Op, Cit hlm 142 . 
13Ibid.hlm 147   
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pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil 

itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.  

 

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk 

sekali bagi yang terhukum dan sdisamping itu harus tetap ada suatu reaksi 

atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah 

dapat diberikan begitu saja.  

 

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan 

kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat 

yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.  

 

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan 

keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
14

Politik kriminal 

menurut Marc adalah peraturan atau penyusunan secara nasional usaha-usaha 

pengendalian kejahatan oleh masyarakat.Tujuan akhir dari kebijakan kriminal 

adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering 

disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; 

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; 

mencapai keseimbangan. 

 

b) Non Penal  

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya prefentif, yaitu upaya-upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan 

                                                             
14 Susanto L.S. Op,Cit. hlm 129   
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upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, 

maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-

masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan 

kejahatan.  

 

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan 

kesehatan 

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha 

kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara 

kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.Dengan demikian, dilihat dari politik 

kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci 

diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini 

justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh 

karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan 

danmengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam 

suatu sistem kegiatan negara yang teratur.Tujuan utama dari sarana non penal 

adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.Penggunaan sarana non penal 

adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat 

luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan sebagai berikut:  
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a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan 

(goal), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan perlindungan 

masyarakat (social defence).  

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui 

sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai 

kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya 

tinggi.  

c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal 

merupakan “penal policy” atau “Penal Law Enforcement Policy” yang 

fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap:  

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).  

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).  

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).  

 

Tiga arti penting mengenai kebijakan / politik kriminal, yaitu: 
15

 

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;  

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur upaya kepolisian 

dalam penanggulangan, termasuk di dalamnya cara dari pengadilan dan 

polisi;  

                                                             
15 Barda Nawawi Arief. Op, Cit hlm 1   
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c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 

menegakkan norma-norma sentral dimasyarakat.  

 

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan pencegahan terhadap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelajar dikota bandar lampung 

menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidan serta perilaku nyata 

manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi 

perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya, yang bertujuan 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, 

selaras,serasi dan seimbang Diskresi merupakan pengambilan keputusan 

untukmengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh dengan 

peraturan.  

 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor terdiri dari :
16

 

a. Faktor perundang-undangan 

Yakni praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. 

b. Faktor upaya kepolisian dalam penanggulangan 

                                                             
16 Soerjono Soekanto. Op, Cit. hlm 4   
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Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari upaya kepolisian dalam 

penanggulangannya.Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga 

upaya kepolisian dalam penanggulangan,keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan,terasa,terlihat dan diaktualisasikan. 

c. Faktor sarana/ fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil,organisasi yang baik,peralatan yang 

memadai,keuangan yang cukup.Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai,penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar dan upaya 

kepolisian dalam penanggulangantidak dapat menjalankan peran 

semestinya. 

d. Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum,sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. 

e. Faktor budaya  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum 

adat.Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 

 

 

2.Kerangka Koseptual  
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Konseptul adalah kerangka yang menggambarkan suatu konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin 

atau yang akan diteliti.
17

 

 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok permasalahan dan 

pembahasan dalam skripsi ini, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang 

bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memehami skripsi ini. 

a. Upaya adalah suatu metode kepolisian atau upaya kepolisian dalam 

penanggulangan.
18

 

b. Kepolisian ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Penanggulangan adalah pencegahan tindak pidana dalam hal ini khususnya 

pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
19

 

d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diacam dengan pidana.
20

 

e. pencurian Menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pencurian adalah pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum. 

                                                             
17 Soerjono Soekanto, Op,Cit. 1986 hlm 134   
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 174   
19Inu kencana.2001. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri 
hlm 82   
20 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.73. 
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f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknis yang berada pada kendaraan itu. 

g. Pelajar adalah sebagaigenerasi muda penerus cita-cita dan perjuangan 

bangsa yang akan datang.
21

 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis 

besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada 

pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Adapun garis besar pada bab 

ini adalah menjelaskan tentang pengertian upaya kepolisian, pengertian tindak 

pidana, pengertian anak dan perlindungan anak, faktor penyebab kenakalan anak, 

penanggulangan kenakalan anak.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan 

                                                             
21

Adi Suparman ,Pengertian Pelajar ,Jakarta,dunia pelajar.com, 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/. diakses:15 

september 2015,pkl 15.20 wib. 
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terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor 

penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan 

mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

yang dilakukan oleh pelajar. 

 

V. PENUTUP  

Bab ini merupakan bab penutup dan memuat kesimpulan secara rinci dari hal 

penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang 

dikaji.  
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II.    TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana  

 

 

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaar feit” 

untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai 

apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut.5 

Mengenai pengertian tidak pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan 

pengertian yang berbeda-beda sebagai berikut: 
1
 

 

a. Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:  

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidan untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.  

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 

peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum.  

    

b. Simons memberikan definisi tindak pidana yaitu kelakuan/hendeling yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

                                                             
1 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Op.Cit. hlm 70 
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dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung 

jawab.  

 

c. Vos memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan 

manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu 

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.  

d. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana adalah kelakuan orang 

yang dirumuskan dalam wet (undang-undang), yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.  

 

e. Moeljatno menyebut tindak pidana dengan sebutan perbuatan pidana yaitu 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar 

larangan tersebut. 

  

Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah barangsiapa mengambil 

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 

KUHP diatas, maka unsur-unsur pencurian dapat diuraikan sebagai berikut:
2
 

 

1. Ada perbuatan “Mengambil”  

Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan 

tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat 

lain.Perbuatan “mengambil” tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak 

diserahkan kepada si pelaku.  

                                                             
2 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Op.cit. hlm 158 
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2. Ada barang yang diambil, baik seluruh atau sebagian milik orang lain  

Mengenai barang yang diambil itu harus berharga, baik secara keseluruhan 

maupun sebagian, misalnya apabila merupakan suatu barang warisan yang 

belum dibagi-bagi dan si pencuri itu salah seorang ahli waris yang turut 

berhak atas barang itu. Tentang harga barang yang diambil itu tidak harus 

selalu bersifat ekonomis, misalnya barang itu tidak mungkin terjual kepada 

orang lain, akan tetapi bagi si korban barang tersebut berharga sebagai suatu 

kenang-kenangan.  

 

3. Dengan maksud memiliki barangnya dengan melawan hukum  

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa titik beratnya harus diletakan pada 

tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu.Dengan tidak adanya izin 

ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang, dengan 

demikian dapat dianggap bersalah melakukan pencurian. 

 

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  

 

 

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini 

diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang 

dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hokum.
3
Pengertian 

pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 

                                                             
3
 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, Hal 

10.   
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363Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian 

dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:  

“Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun: 

 

1. Pencurian Ternak; 

2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta 

api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa 

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 

dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu. 

 

 

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:  

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:  

1. Perbuatan mengambil  

2. Obyeknya suatu benda  

3. Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda 

tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.  

 

b. Unsur obyektifnya, terdiri dari:  

1. Adanya maksud  

2. Yang ditujukan untuk memiliki  

3. Dengan melawan hukum.  

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian 

apabila terdapat unsur tersebut di atas. 
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a. Unsur subyektif  

1. Unsur perbuatan mengambil  

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian 

seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di 

bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian 

dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau 

setidak-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. 

Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan 

tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, 

keadaan seperti ini sudah digolongkanperbuatan mengambil.  

 

2. Unsur benda  

 

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 363 KUHP adalah benda 

berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.Di dalam kenyataan yang 

menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat 

dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi 

setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik 

berupa benda benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang 

tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.Pengertian benda menurut 

Pasal 363 KUHP memang tidak disebutkansecara rinci, sebab tujuan pasal ini 

adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.  

3. Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain  

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. 

Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau 

seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. 
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Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik 

badan hukum, misal milik negara. 

b. Unsur-unsur obyektif  

1. Maksud dan tujuan  

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan 

sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, 

kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan 

mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari 

penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana 

pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas 

barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat 

mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang 

menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja. 

 

2. Menguasai bagi dirinya sendiri  

Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 363 KUHP 

maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda 

tersebut. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa 

pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik 

benda yang sebenarnya. 

C. Teori tentang Penanggulangan Kejahatan  

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan:
4
 

                                                             
4
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 

2002, hlm. 42. 
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1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)  

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)  

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan 

melalui media massa. (influencing views of society on crime and 

punishment). 

 

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu 

lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum 

pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan 

pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan 

terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifatpreventive  

(pencegahan/penangkalan/pengendalian)sebelum kejahatanterjadi. 

 

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan 

penganggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal 

ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya.Menurut Kartini 

Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, 

yaitu:
5
 

a. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan 

tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan 

yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup 

bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.  

b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum 

mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa 

                                                             
5Ibid. hlm 96 



26 
 

menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan 

mandiri.  

c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya 

berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik 

berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.  

 

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak 

berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun 

nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan 

akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan 

dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan 

penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan 

masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum.Secara 

khususdiarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-

hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan 

orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak.Berkaitan dengan 

penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan 

kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda.Penggunaan sarana nonpenal diberi 

porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan 

dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi 

untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya 
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kenakalananak.
6
Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan 

keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.
7
 

D. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana  

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas dalam penanggulangan 

tindak pidana, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), 

kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan 

manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan 

(substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, 

politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat ). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penanggulangan 

tindak pidana pencurian yaitu sebagai berikut:
8
 

1. Faktor hukum itu sendiri peraturan itu sendiri. 

2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

melaksanakan peraturan hukum tersebut. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana upaya tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

 

                                                             
6 Maidin Gultom, Op.Cit. hlm. 59. 
7 Paulus Hadisuprapto, Pidato Pengukuhan Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia 
Masa datang, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006. Hlm. 31. 
8 Soerjono Soekanto. Op, Cit 1983 hlm 8   
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E.  Kendaraan Bermotor  

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) 

adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. 

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud 

dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga 

mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya 

dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi 

akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. 

 

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang 

dunia kedua.Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang.Kendaraan 

bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang 

peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian 

suatubangsa.Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di 

masyarakat. 

 

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia 

semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di 

lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk 

menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya 

kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat 

mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan 
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pencurian kendaraan bermotor.Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap 

harta benda (crime against property) yang menimbulkan kerugian. 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat 

memecahkan suatu permasalahan.
1
Pendekatan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-

kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai 

macam peraturan perundang-undangan, teoti-teori dan literatur-literatur yang erat 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.  

2. Pendekatan empiris  

Pendekatan empiris  yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang 

diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan 

                                                             
1
Soerjono Soekanto,Op,Cit. 1986 hlm 5  
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cara observasi dan wawancara dengan responden ataunarasumber yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.  

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
2
 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu : 

1. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi penelitian 

dengan cara mencari dan mengumpulkan data atau keterangan sesungguhnya yang 

terjadi dalam praktik. Dalam hal ini data diperoleh dari berbagai pihak, 

diantaranya yaitu Penyidik Polresta Bandar Lampung. 

2. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
3
 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum 

pidana positif, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentag Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik 

                                                             
2
Soerjono Soekanto, Op,Cit.1986. hlm 5 

3Ibid. hlm 55 
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Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

3. UU Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Nasional Tahun 2012, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan 

penelitian.  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum rpimerdan sekunder seperti buku-buku, 

literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

 

C. Populasi dan Sampel  

 

Populasi yaitu sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau 

karakteristik yang sama. Dalam skripsi ini yang dijadikan populasi adalah 

Anggota KepolisianPolresta Bandar lampung. Penentuan sampel dan populasi 

yang akan diteliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu menarikan 

sampel berdasarkan penunjukkan sesuai dengan kewenangan atau kedudukan 

sample yang dianggap telah mewakili populasi dengan masalah yang akan diteliti. 
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Berdasarkan metode pengambilan sample maka sample yang dijadikan responden 

adalah:  

1. Anggota Unit Reserse kriminalPolresta Bandar lampung:2 orang  

2. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila :1 orang+ 

  Total   3 orang 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Metode  Pengumpulan Data  

Dalam Memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Studi kepustakan (Library Research)  

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal 

ini penulis melakukan serangkaian studi dokumen dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip buku, serta menelaah peraturan hukum positif, dokumen 

hukum dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam 

skripsi ini.  

b. Studi Lapangan (Field Research)  

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam 

skripsi ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak 
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yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data, tanggapan, dan 

jawaban dari responden. 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan 

digunakan metode-metode antara lain : 

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh dan diteliti mengenai 

kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan 

dan kesalahannya.  

b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.  

c. Sistematisasi data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada 

setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.  

 

E. Analisis Data  

Proses analisis data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang 

masalah yang tercapai dalam penelitian. Dalam proses analisis, rangkaian data 

yang telah diperoleh disusun sistematik dan menurut klasifikasinya, diuraikan, 

dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara cara merumuskan dalam bentuk 

uraian kalimat sehingga menemukan jawaban. Sedangkan dalam proses 

pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode induksi, yaitu suatu cara 

penarikan kesimpulan secara umum yang didaerah pada fakta-fakta yang bersifat 

khusus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

V.PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Teori-teori pencegahan upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan 

oleh Kepolisian meliputi antara lain:Upaya Pre-Emptif adalah upaya-

upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 

kejahatan secara Pre-Empttif adalah menanmkan nilai-nilai,norma-norma 

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 

seseorang.Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi 

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 

kejahatan.Jadi dalam usaha Pre-Emptif faktor niat akan hilang meskipun 

ada kesempatan.Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah 

tibulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar 

kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali. 

2. Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor hukum,penegak 

hukum,sarana dan prasarana,masyarakat, dan kebudayaan.Faktor yang 

paling utama adalah faktor masyarakat karena seringkali masyarakat tidak 
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memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor .Dan kurangnya aparat penegak hukum dalam hal 

kepolisian yang bertugas dalam  menangani  kasus tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor yang pelakunya masih berstatus seorang pelajar.Dalam 

hal ini penegak hukum yang menangani tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor haruslah orang yang mempunyai perspektif hukum. 

B. Saran 

1. Perlunya kerjasama antara kepolisian,tokoh masyarakat,pemangku adat dan 

polmas untuk melakukan patroli dan sosialisasi setiap bulan sekali ke 

sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. 

2. Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan setiap setahun 

sekali kesekolah-sekolah dan masyarakat dikota  Bandar Lampung yang 

melibatkan tokoh masyarakat,tokoh adat dan polmas sebagai upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

3. Perlu adanya penambahan biaya oprasional bagi pihak penyidik dalam 

menangani tindak pidana pecurian kendaraan bernotor.Dan perlu 

penambahan personil dalam memantau setiap perkembangan kasus 

khususnyayang berkaitan dengan tindak pidana  pencurian kendaraan 

bermotor di setiap wilayah Polresta Bandar Lampung. 
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