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Pencurian dengan kekerasan kendaran bermotor menjadi permasalahan yang 

sering terjadi khususnya di daerah Lampung Timur dan dampak dari tindak 

pidana pencurian dengan kekerasasan  ini begitu luas.. Adapun dari latar belakang 

tersebut memiliki rumusan masalah Berdasarkan hal-hal diatas, rumusan masalah 

yang timbul adalah Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh kepolisian 

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor ? Dan 

Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, 

sedangkan responden yang digunakan terdiri dari Kepolisian Polres Lampung 

Timur dan akademisi fakultas hukum unila dan juga dengan melihat fakta-fakta 

dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan mengenai 

penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 

kendaraan bermotor . Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka 

dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum oleh kepolisian 

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di 

wilayah hukum Polres Lampung Timur 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 kehidupan masyarakat. Kedua, upaya represif yaitu 

dengan meningkatkan upaya penindakan oleh pihak kepolisian dengan 

memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku tersebut serta 

memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum, mandiri dan 

menjaga keamanan dan ketertiban .Faktor-faktor penghambat penegakan hukum 

oleh kepolisian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan  
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bermotor adalah masih terbatasnya jumlah  personil kepolisian dalam melakukan 

tindakan-tindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan kendaraan bermotor 

Saran dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Timur 

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.. 
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