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ABSTRACT

Motorcycle Theft with violence is also known by Begal. Begal is a problem that
often occurs particularly in the area of Central Lampung and the impact of this
criminal act is so broad. Based on data from Police of  The Central Lampung
Begal cases increased during 2015. Based on the  above, formulation of the
problem that arises is How are the police in combating crime of theft with
violence on a motorcycle? And What are the factors inhibiting the police in
crime prevented theft with violence on a motorcycle?.

Research  was conducted  with  normative  jurisdiction  and  empirical jurisdiction
that  approachment  is  done  by  examining  the  theories, concepts and
regulations related  with  resecarch, and  it observes the facts practiced or
concreted facts to regard  efforts of  the  police  combating  crime  of  theft  with
violence on a motorcycle .

Based on the results of research, Police of Central Lampung are tackling the
crime of theft with violence on  a motorcycle that first, the preventive efforts
improve performance of the police, socialization, and community approached
to create synergize coordination and cooperation that created security dan order.
Second, Police of Centra Lampung are doing repressive efforts by stepping up
enforcement to give strict punishment, deterrent effect and founding guidance of
suspects during serving time punishmet to be a law-abiding society, self-
contained and  reintegrated into society. Inhibiting factors of the police of Centra
Lampung in tackling the crime of theft with violence on a motorcycle is the
limited number of police personnel to perform investigation of the robbery case,
facilities and infrastructure to enforce the law and create security in Central
Lampung is limited, and the support of the community is so minimal.

Recommendations to the police of Central Lampung in tackling the crime of theft
with violence on a motorcycle are optimal of preventive measures with the
provision of socialization, to do approachment and direction  of the crimes
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committed either in the whole community that are packaged in a familial meeting
who is able to raise public awareness for jointly responsible for the security of
their environment.

Keyword: Efforts of Police, Tackling, Theft with Violence
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ABSTRAK

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan dikenal pula dengan istilah
Begal. Begal  dapat  dikategorikan  sebagai pencurian dengan kekerasan. Begal
menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di daerah Lampung
Tengah dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas. Berdasarkan data dari
Polres Lampung Tengah  kasus pembegalan meningkat pada tahun 2015.
Berdasarkan hal-hal diatas,  rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimanakah
upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan
kekerasan pada sepeda motor? Dan Apakah faktor-faktor penghambat pihak
kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada
sepeda motor?

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga
dengan melihat fakta-fakta dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan
melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai upaya pihak kepolisian
dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda
motor.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, upaya pihak Polres Lampung
Tengah  dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap
sepeda motor yaitu pertama, upaya preventif dengan melakukan peningkatan
kinerja kepolisian, sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi
dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
Kedua, upaya represif yaitu dengan meningkatkan upaya penindakan oleh pihak
kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku
pembegalan serta memberikan pembinaan kepada pelaku selama menjalani
hukuman agar mampu menjadi masyarakat yang patuh hukum, mandiri  dan
dapat diterima kembali di masyarakat. Permasalahan faktor-faktor penghambat
pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan
kekerasan pada sepeda motor ialah  masih terbatasnya jumlah personil
kepolisian  dalam  melakukan tindakan-tindakan penyidikan terhadap kasus
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pembegalan  tersebut, sarana  dan prasarana  dalam  menegakkan  hukum  dan
menciptakan keamanan di Lampung Tengah  masih terbatas, serta dukungan  dari
masyarakat  masih  minim.

Saran dalam upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian
dengan  kekerasan  terhadap  sepeda  motor  di  Lampung Tengah  yaitu
Pengoptimalan upaya preventif, dan pemberian sosialisasi , pendekatan dan
pengarahan tentang kejahatan yang baik kepada seluruh masyarakat yang
dikemas dalam pertemuan yang bersifat kekeluargaan yang mampu
meningkatkan kesadaran masyarakat  untuk  bersama bertanggung jawab atas
keamanan  lingkungan  hidup mereka.

Kata kunci :Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di indonesia dapat berjalan

dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum

yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan

hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih

meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu

masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu

keadilan.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu

lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.

Tugas pokok polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

1Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher:
Bandar Lampung,  hlm. 1.
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Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu

kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.2

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.3

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah

kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggungjawab.4 Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana

adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi “Barang siapa mengambil

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

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah”.

2Ibid., hlm. 2.
3Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,  hlm. 1
4Ibid., hlm. 61
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Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan

seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan

sebutan begal motor yang marak terjadi di kabupaten Lampung Tengah di wilayah

hukum Polres Lampung Tengah. Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor)

mendominasi angka kejahatan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang tahun

2012 lalu. Tercatat, sebanyak 260 kasus terjadi di wilayah hukum Polres

setempat.5

Pada Tahun 2013 Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap total 32 kasus

pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor),

judi, dan pemerasan, selama Operasi Ketupat Krakatau 2013. Dari hasil ungkap

Polres Lampung Tengah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal)

mendominasi selama digelarnya operasi, dengan total 24 kasus begal di jalan

lintas tengah (Jalinteng) Sumatera dengan dua tersangka.6

Pada tahun 2014 dalam paparan saat rapat Forkopimda (Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah) Provinsi Lampung khusus mengenai kasus Begal, Kajati

Lampung pernah menjelaskan. "Untuk Kasus Begal tahun 2014, Bandar Lampung

30 kasus, Kalianda (Lampung Selatan) 33 dan Gunung Sugih (Lampung Tengah)

101 kasus. Jadi mengenai Begal ini selalu ada, dulu sebelum saya jadi Kajati

5Indra, Curanmor Dominasi Aksi Kejahatan Lampung Tengah, http://lampung.tribunnews.com/
2013/01/02/curanmor-dominasi-aksi-kejahatan-lampung-tengah, Senin 27 April 2015
6Simanjuntak,Indra,Pembegalan Dominasi Kejahatan di Lampung Tengah, http://lampung.tribun
news.com/2013/08/20/pembegalan-dominasi-kejahatan-di-lampung-tengah,Senin, 27 April2015
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Lampung di Lampung katanya ada Begal, seperti kata pak Kapolda tadi, kiriman

dari Lampung".7

Lampung tengah memang merupakan daerah yang sering kali mengalami kasus

pembegalan, seperti pada minggu tanggal 21 Juni 2015 yang lalu kembali terjadi

peristiwa pembegalan di Jalinteng (jalur lintas tengah) Wates, Kecamatan

Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Laporannya yang masuk kepada

polisi, Maryani (24), warga Kampung Negri Besar, Way Kanan, bersama

rekannya Dedi Suprianto (28) dalam perjalanan menuju rumahnya. Saat itu, kedua

korban berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Fino dalam perjalan pulang

dari Jakarta.Saat melintas di Jalinteng depan Masjid Baiturrohim, tiga orang yang

mengendarai Yamaha Jupiter MX warna merah mencegatnya. Pelaku merampas

sepeda motor dan telepon seluler milik korban.8

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula

dengan istilah Begal. Begal tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai pencurian

dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan

pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang  Hukum

Pidana  (KUHP).

Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di

daerah Lampung Tengah dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas,

diantaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil

7Yulianto, Beni,Lampung Tengah Juara Kasus Begal di Lampung, http://lampung.tribunnews.com/
2015/03/24/lampung-tengah-juara-kasus-begal-di-lampung, Senin, 27 April 2015
8Suhendra,Andika,warga waykanan dibegal dekat pos polisi, Lampost.co,http://lampost.co/berita/
warga-way-kanan-dibegal-dekat-pos-polisi , 11 Juli 2015
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dari korbannya, dan dari segi sosial tindak pidana ini mengakibatkan munculnya

rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat

sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum guna menanggulangi

tindak pidana tersebut, mengingat tujuan POLRI adalah untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian yang berjudul :“Upaya Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan

Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada

Polres Lampung Tengah)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.Permasalahan

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan

pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor? (Studi Pada Polres

Lampung Tengah)

2) Apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan

kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor? (Studi Pada

Polres Lampung Tengah)
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana,

khususnya yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan

kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, dan faktor-faktor

penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan

kekerasan terhadap sepeda motor di Wilayah Kepolisian Resort Lampung Tengah

yang terjadi pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dimuat, maka tujuan dari penelitian ini

yaitu:

1) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan

pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (studi pada polres

lampung tengah).

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam

penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda

motor (studi pada polres lampung tengah).

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan

pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum

pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam

penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda

motor.
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2) Kegunaan praktis

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum

Universitas Lampung dan dapat menambahkan wawasan bagi kepolisian

dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam penanggulangan

kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan

bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan

oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya

merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang

dianggap relevan untuk penelitian.9

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

a. penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. pencegahan tanpa pidana (prevention without pinishment)

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media masa.10

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif

(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal,

sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan

9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127.
10Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996,
hlm.61.



8

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa  menitik

beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum

kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:11

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan
tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan
perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan
seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak
hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup
hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya
fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan
dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan
penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran
hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan
penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di
dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia
merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum
tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi
dasar hukum adat.

11Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.
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2. Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya

telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih

lanjut dari konsep tertentu.12 Konseptual merupakan kerangka yang

menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan

kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.13 Maka penulis akan

merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep khusus yang akan

diteliti, yaitu:

a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan,

memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.14

b. Kepolisian, adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.15

c. Penanggulangan, berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk

menyelesaikan suatu masalah.16

d. Kejahatan adalah Rechdelicten, artinya perbuatan yang bertentangan dengan

keadilan. intinya kejahatan itu merupakan suatu hal yang ditentang oleh

masyarakat, baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam

12Sanusi Husin, Penuntun Praktis Penulisan Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Hukum
Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.
13Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 32.
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm.1787.
15Fokus Media, 2012, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bandung, Fokus
Media, hlm. 3.
16ibid,hlm. 1622



10

undang-undang. jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai

hal yang bertentangan dengan keadilan.17

e. Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau

dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum.18

f. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan

fisik atau barang orang lain maupun suatu paksaan untuk mendapatkan barang

milik orang lain.19

g. Sepeda motor, sepeda merupakan kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai

stang, tempat duduk.20Motor yaitu mesin yang menjadi tenaga penggerak.21

Sehingga sepeda motor merupakan kendaraan beroda dua atau tiga yang

mempunyai stang, tempat duduk dan mesin yang menjadi tenaga penggerak.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang

menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah.

17 Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Universitas Lampung, Bandarlampung, 2011,
hlm. 8
18Charly Rudiat, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013,hlm. 347
19Ibid, hlm. 254
20Departemen Pendidikan Nasional,Op.Cit, hlm. 1420
21Ibid, hlm. 1043
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II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tinjauan umum tindak pidana, tindak

pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tugas dan

wewenang kepolisian negara republik indonesia, upaya penanggulangan

kejahatan, dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri

dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, metode

pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan

permasalahan yang ada, yaitu: mengenai upaya pihak kepolisian dalam

penaggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis.

kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan

seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan

dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang

hidup di masyarakat secara konkrit.

Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit), beberapa sarjana memberikan

pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi yaitu:

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

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan

undang-undang dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.1

1Tri Andrisman.2011.Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia.Universitas
Lampung.Bandar Lampung.hlm.69
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b. Vos

Tindak  pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-

undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya

dilarang dan diancam dengan pidana2.

c. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggungjawab3.

d. Van hamel

Tindak  pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan4.

Berdasarkan pengertian para pakar di atas dapat diketahui bahwa pada tataran

teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam

memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan Definisi

mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 pandangan

yang saling bertolak belakang, yaitu:

a) Pandangan Monistis, yaitu:

Pandangan yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan

pertanggungjawaban pidana.

2Andi Hamzah.Asas-asas hukum pidana.Jakarta.Rineka Cipta. 2008. hlm.88
3ibid. hlm.88
4ibid.
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b) Pandangan Dualistis, yaitu :

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan

dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat. Dengan kata lain pandangan

dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan

pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang

sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana, karena lebih

memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara

pidana.5

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian

tindak pidana. Aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana

dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya

merupakan sifat dari perbuatan. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak

pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana mana yang merupakan

unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidanaSimons,

seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia

memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut6 :

1. Perbuatan manusia

2. Diancam dengan pidana

3. Melawan hukum

4. Dilakukan dengan kesalahn

5. Orang yang mampu bertanggung jawab

5Tri Andrisman.2011, Op Cit, hlm 71.
6Sudarto.1990.Hukum pidana I.Yayasan Sudarto.Semarang.hlm.40
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Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam

merumuskan unsur-unsur tindak pidana.Moeljatno penganut aliran dualistis

merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut7 :

1. Perbuatan manusia

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang

3. Bersifat melawan hukum

Sedangkan untuk dapat dipidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus

dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur

pertanggungjawaban pidana ini melekat pada pelaku tindak pidana.Menurut

Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi8 :

1. Kesalahan

2. Kemampuan bertanggungjawab

3. Tidak ada alasan pemaaf

Jadi menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana,

maka sudah dapat dipidana, sedangkan menurut aliran dualistis belum tentu.

Aliran dualistis harus dilihat dan dibuktikan dulu pelakunya setelah itu diputuskan

dapat dipidana atau tidak.

7Ibid, hlm.43
8Ibid,.hlm.44
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B. Peraturan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat dlihat dalam ketentuan Pasal

362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana

denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

a. Unsur objektif, terdiri dari:

1) Perbuatan mengambil

2) Objeknya suatu benda

3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut

sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

1) Adanya maksud

2) Yang ditujukan untuk memiliki

3) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian

apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.9

9Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayu Media, hlm 5.
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2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363

KUHPidana), yaitu:

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang

dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga

bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu

dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka diancam dengan

pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pasal 363 KUHPidana berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi,

atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

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

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu

hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan tahun.
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3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga

barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam

karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau

pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat

atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu.

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun.
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(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka

berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih

denganbersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam

no. 1 dan 3.

5. Pencurian dengan pidana penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)

yaitu:

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan

dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan

Pasal 35 no. 1-4.

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah

suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan

ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau

pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah

harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik

dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang

terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang

lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku

juga bagi orang itu.



20

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 365 (1) KUHPidana

yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

menguasai barang yang dicuri.

Menurut Pasal 89 KUHPidana kekerasan disamakan dengan perbuatan membuat

orang pingsan atau tidak berdaya. Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan

yaitu:

a. Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap

pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.10

b. S.R. Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga

terhadap orang atau barang yang dapatmendatangkan kerugian bagi si

terancam atau mengagetkan yang dikerasi.11

c. R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul

dengantangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan

lain sebaginya.12

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenal oleh masyarakat dengan

istilah perampokan atau dalam hal penulisan ini yang mana kajian objeknya

adalah sepeda motor dikenal dengan istilah pembegalan. Pembegalan adalah

10Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, jakarta, Sinar
Grafika,2009, hlm 58.
11S.R. Sianturi, , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni
Ahaem- Petehean, 1986,
12R. Soesilo, KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap, Bogor, Politeia,1996.
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istilah tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor dengan

menggunakan unsur kekerasan. Istilah pembegalan walaupun tidak dikenal dalam

KUHPidana namun unsurnya sebagai tindak pidana jelas ada, sehingga patut

ditindak secara hukum.

D. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. menegakkan hukum; dan

3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.14

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

13Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,Op Cit, hlm. 20.
14Ibid.,hlm. 22.
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3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa;

7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya;

8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia;

10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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13. Tata cara pelaksanaan tugas pokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.15

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas

dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan

dihormati oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang-

undang polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;

2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9. mencari keterangan dan barang bukti;

10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

15Ibid.,hlm. 23.
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12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.16

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana

tersebut diatas, maka diberbagai undang undang yang telah mengatur kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara ini dalam undang-undang itu juga telah

memberikan kewenangan kepada polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;

6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badan usaha di bidang jasa pengamanan;

7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik

dan memberantas kejahatan internasional;

9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

16Ibid.,hlm. 24.
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10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional;

11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.17

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan

penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, polri sebagai

penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka

menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara

pidana pasal 16 UU nomor 2 tahun 2002 tentang polri, telah menetapkan

kewenangan sebagai berikut:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri;

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

8. mengadakan penghentian penyidikan;

17Ibid.,hlm. 25.
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9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka

melakukan tindak pidana;

11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.18

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-

18Ibid.,hlm. 26.
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welfarepolicy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat

(social-defence policy).19

Upaya Penanggulangan Kejahatan menurut Hoefnagels, ditetapkan dengan cara :

a.penerapan hukum pidana (criminal law application)

b.pencegahan tanpa pidana (prevention without pinishment)

c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat media masa.20

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif

(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal,

sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan

masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa  menitik

beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum

kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal.

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam

hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) /

tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non

penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

19Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 73
20Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996,
hlm.61.
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1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.Tindakan respresif lebih

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain

dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.21

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa

yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam

melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di

pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik

rehabilitasi, yaitu :22

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat,

sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman

kurungan.

2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang

biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak

menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha

untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

21Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung ,Alumni, , 1976, hal. 32
22Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Bandung, Trasito, 1980, hal. 399.
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terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.Jadi lembaga permasyarakatan

bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat

atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:23

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.

2. Peradilan yang efektif.

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.

5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan.

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga

kemungkinan akan terjadinya kejahatan.Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam

kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih

baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil

yang memuaskan atau mencapai tujuan.24

23Soedjono D, Op Cit, hal. 45
24A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan
Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46
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Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam

arti sempit;

2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu

berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan

dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya

kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan,

mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatann

dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi

kejahatan pada umumnya.25

25Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981,
hlm.15
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F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah

atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam

masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik

dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain

polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.26

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan

dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan

tertentu. kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan

perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan

dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak

hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup

hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya

fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan

berjalan dengan semestinya.

26Budi Rizki H, dan Rini Fathonah,Op Cit, hlm. 2.
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d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan

penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga

berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 27

27Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Merupakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (field research),

yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan

dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai upaya

pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan

terhadap sepeda motor

B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini,

yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan

mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak yang terkait.
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data skunder

diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan

hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat, dalam hal ini yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya

penulisan, dan petujuk-petunjuk yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian

dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda

motor

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan petunjuk

maupun penjelasan bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus literatur-

literatur, ensiklopedia, media masa dan sebagainya.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara

jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang

menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah anggota polres Lampung Tengah,

dan dosen fakultas hukum unila:

a. Anggota Reskrim Kepolisian Resor Lampung Tengah : 1 orang

b. Advokat : 1 orang

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

Jumlah : 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder,

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (library Research)

Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan

dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah

peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan

wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka

yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya

terlebih dahulu.



36

2. Metode pengolahan data

Metode yang di gunakan dalam pengolahan data ini yaitu :

a.) Penyusunan data, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa dan diteliti

kembali mengenai,kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga

terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b.) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut

kerangka yang telah ditetapkan.

c.) Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan

disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data

yang diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil

analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian  dalam menangggulangi tindak pidana pencurian dengan

kekerasan terhadap sepeda motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

melalui 2 upaya, yaitu

a) Upaya secara preventif yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor

penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polres

Lampung Tengah untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan

lalu lintas yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi

kepada masyarakat  Lampung  Tengah  tentang bagaimana  menciptakan

keamanan serta cara menghindari  kejahatan  pembegalan. Selanjutnya,

faktor masyarakat  yaitu dengan melakukan pendekatan antara warga

sekitar, polisi, dan masyarakat seperti rembuk pekon untuk menciptakan

keamanan dan ketertiban pada setiap dusun-dusun di Lampung Tengah.

Faktor  masyarakat adalah faktor yang terpenting dalam  upaya secara

preventif sebab masyarakat adalah faktor utama dalam penegakan

hukum.

b) Sedangkan upaya represif yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan

serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku
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kejahatan tersebut dengan  pemberian  sanksi tegas  dan  berefek jera

seperti yang telah diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) pada Bab XXII Pasal 362, 363, dan 365 yang apabila

korban mengalami luka berat atau  sampai meninggal dunia maka

pelaku dapat dikenakan pasal berlapis. Selain menempuh upaya

penindakan  melalui jalur hukum, dapat  dilakukan  juga upaya  non litigasi

terutama bagi pelaku di bawah umur yakni  penyelesaian perkara diluar

pengadilan atau tanpa harus melalui peradilan pidana seperti dengan

melalui upaya mediasi  terhadap  para  pihak yang berperkara sehingga

pelaku di bawah umur tidak perlu di proses melalui sanksi  pidana penjara

yang  mana bisa mengancam masa depannya.

2. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana pencurian dengan  kekerasan  terhadap sepeda motor (Studi Pada

Plores Lampung Tengah) yaitu pertama faktor Penegak Hukum seperti

masih kurang maksimal dalam  menjalankan programnya contohnya  program

penyuluhan Polres Lampung Tengah yang  belum  menjangkau seluruh

masyarakat, sehingga mengakibatkan peningkatan kejahatan pembegalan di

Tahun 2015. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas

seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia

dan patroli serta masih banyak kondisi jalan yang rusak  atau  kurangnya

lampu  penerangan di jalan. Ketiga faktor  masyarakat  yaitu antara

masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi

karena  kurangnya  pendekatan  yang dilakukan oleh pihak kepolisian,

sehingga kurangnya dukungan dan rendahnya kesadaran  hukum dari
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masyarakat yang sebagian besar berminat membeli sepeda motor hasil

pembegalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan terhadap sepeda motor pihak kepolisian  khususnya Polres

Lampung Tengah sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna

menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan

kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan

atau daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana  dan  prasarana serta

melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat. Masyarakat pastinya akan

membantu terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu

menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam menayomi

dan melindungi masyarakat.

2. Faktor penghambat  pihak  kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana  pencurian  dengan  kekerasan  terhadap  sepeda motor (Studi Pada

Polres Lampung Tengah) dapat teratasi apabila sosialisasi yang

diberikan pihak kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahan yang

baik kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung Tengah yang dikemas

dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab

atas keamanan lingkungan hidup mereka.
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