
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Kebijakan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan 

Kekerasaan saat ini berdasarkan hukum positif di wilayah Hukum Polres 

Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa Polres Tulang Bawang dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah 

hukumnya telah berperan/ melakukan kebijakan-kebijakan dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan 

melakukan hal-hal sebagai :  

a. Upaya Pre-emtif  : 

1) Memberdayakan kegiatan polmas 

2) Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk 

meningkatkan taraf pendidikan masyarakat 

3) Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan 

4) Melaksanakan kegiatan kring serse 

 

b. Upaya Preventif : 

1) Melaksanakan kegiatan patroli 

2) Melaksanakan razia 
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3) Melakukan kegiatan polmas dengan pembentukan FKPM (Forum 

Komunikasi Polisi Masyarakat) 

4) Mendirikan pos polisi ditempat yang rawan curas 

5) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

 

c. Upaya Represif : 

1) Membuat atau menerima laporan polisi 

2) Olah tkp ( tempat kejadian perkara ) 

3) Pelacakan keberadaan pelaku dengan teknologi gps (global 

positioning system) 

4) Pengejaran dan penangkapan tersangka 

5) Penyidikan tersangka 

 

2. Kebijakan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan 

Kekerasaan dimasa yang akan datang/ ideal di wilayah Hukum Polres 

Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa kebijakan Polri dalam 

menangani Tindak pidana pencurian dengan kekerasaan, dapat terlihat 

dengan Tindakan Polres Tulang Bawang dalam menanggulangi Tindak 

Pidana pencurian dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah 

disamping mempertahankan protapnya (Progam Tetap) yaitu Patroli, 

Berantai, jartup, Polmas, kring serse, deteksi dini, penanganan TKP Yang 

dikeroyok (Polres dan Polda) serta gelar perkara sampai Terungkapnya 

kasus juga ditambah dengan jakstra Kapolri yang disebut GRAND 

STRATEGI, POLRI yang dibagi menjadi 3 tahap: 
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a. Tahap I Trust Building 2005-2010 (Membangun Kepercayaan). 

b. Tahap II Partner Ship 2010- 2015 (membangun kemitraan). 

c. Tahap III Strive For Excellent 2015-2025 Pelayanan masyarakat yang 

prima.  

 

Pada saat sekarang sampai 2015 nanti Polres Tulang Bawang sedang giat-

giatnya melaksanakan kebijakan strategi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Bambang 

Hedarso Danuri, MM. Dengan surat telegram Kapolri No Pol : STR /13/2009 

Tentang Peluncuran empat produk Quick Wins Yang ketiga Produknya berkaitan 

erat dengan pengamanan tindak pidana pencurian dengan kekerasan . 

a. Quick Respon ( Kecepatan mendatangi TKP, Kecepatan melayani Laporan 

masyarakat, peningkatan Patroli di daerah rawan ). 

b. Transparansi Penyidikan melalui SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkem 

bangan Hasil Penyidikan) yang harus dibuat secara periodik diberitakan 

kepada pelapor, korban atau keluarga tersangka untuk kasus-kasus tertentu 

sebagai pertanggung jawaban polri kepada publik atas kasusnya. 

c. Transparansi Recuitment anggota polri, akan menentukan kinerja dan 

keberhasilan polri dalam menangani kasus yang terjadi khususnya di wilayah 

hukum Polres Tulang Bawang. 

 

Pada tahun 2010-2015 tahap Patner Ship membangun kemitraan yang juga 

sudah mulai  dengan kegiatan Polmas yang gencar dilakukan di jajaran Polres 

Tulang Bawang, kegiatan tersebut ditandai dengan didirikan beberapa FKPM 

(Forum Komunikasi Polisi Masyarakat) di beberapa tempat Termasuk bangunan 
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Infrastrukturnya berupa pos-pos maupun balai-balai FKPM Upaya tersebut 

diharapkan Polres Tulang Bawang tahun 2013-2016 sudah Terwujud sehingga 

masyarakat sebagian besar sudah bisa menjadi Polisi bagi Dirinya sendiri dan 

akibat yang lebih luas mempersempit ruang gerak para Pelaku kejahatan. Pada 

tahun 2015-2025 tahap strive for excellent (pelayanan masyarakat Yang Prima) 

diharapkan semua pelayanan polri termasuk dalam hal perkara Pencurian dengan 

kekerasan angka kejadiannya sangat kecil dan angka penyelesaian kasusnya 

sangat tinggi. 

 

B. Saran 

 

Kesimpulan tersebut diatas maka dapat disarankan: 

1. Agar kegiatan preemtif maupun preventif dapat ditingkatkan oleh Polres 

Tulang Bawang untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi 

masyarakat. 

2. Memberdayakan secara maksimal kegiatan Polmas dengan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat. Kemitraan yang dibangun antara Polisi 

dengan masyarakat dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian 

berbagai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya 

berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. 

 

 


