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ABSTRAK 

 
 

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK  

PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN 

BERMOTOR 

(STUDI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG TIMUR) 

 

Oleh 

 

RAMA ADI PUTRA 

 

 

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  



 

 iii 

Rama Adi Putra 

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.. 

 

Kata Kunci : Pencurian,Kekerasan, Kendaraan bermotor 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan masalah yang tidak asing lagi masyarakat Indonesia terutama 

di kota besar. Kejahatan merupakan masalah komplek yang setiap waktu dihadapi 

oleh penegak hukum di Indonesia. Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin 

bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat 

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut 

masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. keadaan ini 

mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup 

masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. 

 

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem 

sosial dalam masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan adanya beberapa oknum 

yang berpikir pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan 

jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karena tingginya 

tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.  

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang 

berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang 

suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul 
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bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi 

ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, 

akan mencari balas terhadap pelakunya. 

 

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi  

pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan 

lapangan pekerjaan. keadaan ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang 

keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau 

kejahatan. 

 

Keadaan tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikir pendek 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan 

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

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

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

banyak kejahatan. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan 

dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa 

yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.1 

 

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 

                                                           
1 Topo Santoso, kriminologi, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001, hlm. 1. 
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menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran 

hukum di dalam kehidupan masyarakat. 

 

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang 

berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang 

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

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

ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, 

akan mencari balas terhadap pelakunya. 

 

Kejahatan bila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana disebut dengan istilah 

kekerasan. Tindak pidana dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan 

dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, 

emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasaran.2 

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau 

adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh 

pemerintah. 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang 

rumusannya adalah sebagai berikut :  

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

                                                           
2 http://raypratama. Blogspot.com/diakses tanggal 19 Oktober 2016 jam 20.30 
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terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah 

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan   

diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 

dicurinya.   

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

lama lima belas tahun. 

 

Contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor terjadi 

di Kabupaten Lampung Timur : 

Sebanyak tujuh orang komplotan begal sepeda motor diringkus Aparat Kepolisian 

Polres Lampung Timur. Dua dari tujuh pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena 

berupaya saat ingin kabur.Tujuh begal motor yang dibekuk yakni, Sukuria (19) warga 

Desa Jabung, Kecamatan Jabung; Junaidi (24) warga Kecamatan Batangharinuban; 

Ariadi (27), warga Kecamatan Wayjepara; Daud (41), KH (18), dan Toyib (33), 

warga Kecamatan Sekampungudik; Ade Irawan (21), warga Kecamatan Gunung 

pelindung. 

Kapolres Lampung Timur, AKBP Juni Duarsyah, mengatakan penangkapan para 

penjahat jalanan ini sebagai respons maraknya kasus begal yang sering terjadi di 

wilayah Lampung Timur."Dari tangan para tersangka berhasil diamankan barang 

bukti berupa 26 unit motor yang diduga hasil kejahatan. Dua tersangka yang terpaksa 

dihadiahi dengan timah panas, yakni Sukuria dan Toyib, karena berupaya kabur 

ketika hendak dibekuk," ujar Juni Duarsyah, Rabu 18 Maret 2015. 

Dalam melakukan aksinya, para penjahat ini dengan cara menghentikan motor korban 

yang sedang melintas. Setelah korban berhenti, salah seorang pelaku langsung 

menodongkan senjata tajam, kemudian merampas barang milik korban."Mereka juga 
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bahkan tidak segan-segan melukai korbannya, jika melakukan perlawanan," kata Juni. 

Diketahui, pelaku bernama Sukuria sudah menjadi buronan Polres Lampung Timur 

sejak dua tahun. Sukuria disangka sebagai salah satu dari empat pelaku begal motor 

milik Dora Wulandari, warga Kecamatan Labuhanmaringgai, pada Desember 2013 

lalu.3 

Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan  dengan norma 

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

dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian dengan 

kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku yang negatif 

dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan dalam 

perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan 

merugikan masyarakat. 

 

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum 

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

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

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

pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). 

 

Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera merupakan akses keluar masuknya 

orang dan barang baik menggunakan transportasi kendaraan roda dua, roda empat 

atau lebih yang hendak ke Pulau Sumatera harus lancar, tertib dan aman. Kabupaten 

                                                           
3 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/602705-komplotan-begal-motor-di-lampung-dibekuk-2-
ditembak 
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Lampung Timur merupakan salah satu tempat yang rawan bagi masyarakat pribumi 

maupun pendatang terutama untuk pencurian dengan kekerasan, baik pencurian 

berupa kendaraan maupun pencurian barang-barang lain yang memiliki nilai jual. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin menulis skripsi yang berjudul 

“ Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian 

Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan  (Studi Wilayah Hukum Polres 

Lampung Timur)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

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

menjadi permasalahan disini adalah : 

a. Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur? 

b. Apakah Faktor penghambat proses penegakan hukum oleh kepolisian 

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di 

Lampung Timur? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan 

obyek penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Timur serta faktor 

penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan di wilayah hukum Polres Lampung Timur Lampung khususnya dalam 
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tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan. Ruang lingkup lokasi 

penelitian dilakukan di Polres Lampung Timur pada tahun 2014-2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan 

bermotor di Lampung Timur 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang didapat penelitian ini adalah : 

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum acara pidana khususnya 

tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

kendaraan bermotor wilayah hukum Polres Lampung Timur. 

c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode 

berikutnya, disamping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.4  

a. Teori Penegakan Hukum 

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi 

rekayasa masyarakat dalam  mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor 

tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan,ada 

tidaknya peningkatan kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, 

waktu, tempat, dan modus operasinya. Polri dapat melakukan penanggulangan 

dengan cara mengadakan kegiatan/operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi 

rutin tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Upaya Represif 

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah 

pengungkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut 

ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan, 

serta upaya paksa lainnya yang disahkan undang undang 

2. Upaya Preventif 

Meliputi rangkaian  kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung 

terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli 

                                                           
4 Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum. UI press. Jakarta. 1986. Hlm 123 
 



9 
 

 

dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung ”police hazard”, 

termasuk juga kegiata pembinaan masyrakat,yang ditujukan untuk memotivasi 

masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, 

menangkal dan memerangi kejahatan 

3. Upaya Pre-Emtif 

Berupa rangkaian kegiatan yang ditujuan untu menangkal atau menghilangkan 

faktor faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk 

mengeliminir faktor- faktor kriminogen yang ada di masyarakat yang bentuk 

kegiatan nya bervariasi,mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut 

potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai upaya kordinasi 

dengan semua pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan. 

Sedangkan operasi khusus,bakan diterapkan bila gelagat perkembangan 

situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melalui batas 

toleransi kerawanan 

4. Operasi Khusus/Kamtibmas 

Operasi ini diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan 

pengalaman dan pencatatan data pada tahun –tahun silam yang dapat 

diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya 

menjelang tahun baru, menjelang hari raya, atau pada masa panceklik, dan 

lain-lain.5 

                                                           
5 Sunarto,Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan,CV.Anugerah Utama.Bandar Lampung.2016 
hal 60 
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Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan 

berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh 

karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara 

dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam 

mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan 

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:  

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan 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. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hokum 

.  
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2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.  

3. Faktor sarana dan 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 dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4. Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik.  

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 
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kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam 

menegakannya.6 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan 

yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan 

pedoman dalam penelitian atau penulisan.7 

a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.8 

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar aturan tersebut.9 

                                                           
6 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 

1983. hlm.8-10 
7 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 
73. 
8 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109. 
9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 54. 
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c. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang 

didahului,disertai,atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap 

orang dengan maksud untuk mempersiapkan,mempermudah pencurian,atau dalam 

hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 

lainnya,atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri.10 

d. Kendaraan Bemotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.11 

E. Sistematika Penulisan 

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka 

penulisan ini dibagi menjadi 5(lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai 

berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu 

pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian penegakan hukum, 

                                                           
10 Pasal 365 KUHP  
11 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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tindak pidana, pengertian pencurian,pencurian dengan kekerasan , serta pengertian 

kendaraan bermotor. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa 

langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan maslah, 

penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah 

didapat. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi seta 

menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang 

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan 

bermotor dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor 

V.  PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang.11 

Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan 

                                                           
11 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109 
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(sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai social 

control), kedamaian pergaulan.12 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan 

ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan 

sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan 

konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret 

adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut 

dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya 

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal.13 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Bandung: PT. Rajawali, 

1983, hlm.13 
13 Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum, hlm 34 
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yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.14Upaya 

penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai pengaturan atau 

penyusunan rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak 

terlepas dari kebijakan yang lebih luas,yaitu kebijakan sosial.15 

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat 

ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya 

itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, fiat justitia et 

pereat mundus ( meski dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang 

diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, 

masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan kepastian hukum 

karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. 

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan 

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru 

karena hukum tersebut dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam 

masyarakat. Sistem-sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana 

dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan 

                                                           
14 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2 
15 Barda Nawawi Arief,Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahaan,Citra Aditya 

Bakti,Bandung,2001,hal73 
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kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa 

pemikiran. 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana 

melibatkan badan-badan atau lembaga yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan 

berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing 

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya 

a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum 

dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative 

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri 

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 

menegakkan aturan hukum. 

b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya 
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2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya 

a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan 

yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan 

yang ada dalam bermasyarakat. 

b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan 

peraturan yang formal dan tertulis. 

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek 

yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan 

semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu 

untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem 

hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, 

komponen-komponen yang terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang 

dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan 

dengan “teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan . 
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Betapa pentingnya arti teori-teori hukum untuk kegunaan didalam “praktek hukum” 

yang menjadi bagian dari penegakan hukum memerlukan sistem tertentu. Tidaklah 

bijaksana manakala ada pernyataan ahli hukum bahwa teori-teori hukum tidak 

mempunyai arti di dalam praktek hukum, dengan kata lain “teori adalah teori” 

sedangkan “praktek adalah lain”.  

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang 

memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari 

para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas 

dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik 

pemerintahlah yang bertanggung jawab. 

Dalam arti yang sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, 

sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. 

Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan 

oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, 

kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas 

adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, 

polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat 

eksekusi lainnya .16 

                                                           
16 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta:  Amarta Buku, 1988, 
hlm. 88. 
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Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi 

atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum 

dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan 

tidak terbatas. 

Adapun tahap-tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu :  

a. Tahap Formulasi  

Yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh pembuat Undang-Undang tahap ini 

dapat pula disebut tahap kebijakan legislative.  

b. Tahap Aplikasi  

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 

kepolisian, TNI sampai pengadilan. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan. 

Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan 

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-

undang.  

c. Tahap Eksekusi  

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. 

Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui 
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penerapan  pidana yang telah ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Tahap ini dapat 

pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.17 

Menurut Sudarto sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana dalam 

bentuk yang bersifat :  

1. Penegakan hukum  preventif, usaha pencegahan kejahatan agar pelaku kejahatan 

tidak melakukan kejahatan  

2. Penegakan hukum  represif, suatu tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum 

dalam menangani suatu kejahatan. 

3. Penegakan hukum kuratif, suatu penanggulangan kejahatan yang lebih 

menitikberatkan pada pencegahan tindakan terhadap orang yang melakukan 

kejahatan.18 

Penegakan hukum terhadap kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam satu sistem 

peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem 

dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan bertujuan agar 

kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat.19 Sistem ini akan dianggap 

berhasil apabila terjadi keterpaduan antara ketiga komponen penegakan hukum, 

dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Mencegah masyarakat menjadi 

korban kejahatan memang bukan tanggung jawab kepolisian semata, serta ketiga 

                                                           
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni 1984, hlm.157 
18 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 35 
19 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan 

Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 140.    
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komponen penegak hukum lainya, melainkan dibutuhkan juga peran serta masyarakat 

dalam pihak kepolisian pada khususnya.20 

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia   

 

1. Pengertian Kepolisian   

istilah “police” dalam bahasa inggris mengandung arti yang lain, seperti yang 

dinyatakan oleh Charles Reith “police in the english language came to mean 

anykind of planing for improving of ordering communal existence”. Dari defenisi 

tersebut dapat diratikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut 

mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan 

hukum dari beratnya kejahatan.  

 

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian”.Jadi 

menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang 

mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah 

dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem 

Kepolisian federal membawah di Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan 

terkotak-kotak antar Provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 1 

Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (The Indonesian National 

Police). Sistem Kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai Negara 

kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-

                                                           
20

 Ibid, hlm. 6.   
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komandonya sampai ke tingkat sektor (kecematan). Dan sistem inilah yang 

dipakai sampai sekarang.  

 

Ada empat syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem 

organisasi kepolisian yang baik, welfare mencakup kesejahteraan dan sarana 

Kepolisian. Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, 

yang dibentuk oleh BPKI (panitia persiapan kemerdekaan indonesia) tanggal 19 

Agustus 1945, hanya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara 

Kesatuan maka sejak tanggal 1 juli 1946 Polri juga Kepolisian Nasional dalam 

satu Komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri dapat membentuk 

komando satuan Kepolisian sampai ke tingkat Kecematan di seluruh Indonesia 

dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar Kepolisian Negara 

Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat Provinsi, 

Kepolisian wilayah di tingkat Kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar 

Kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat Kecematan bahkan pos-pos polisi 

dan Bintara Pembina Kantibmas ditingkat Desa (Babinkantibmas). 

 

2. Peran Kepolisian   

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang 

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak 

hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan 

prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan 15 

berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. 
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Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang - 

Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) :  

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 

masyarakat serta menegakkan hukum”.  

 

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum   

Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang 

memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian 

Internasional untuk mengantisipasi 16 kejahatan Internasional. Dalam 

menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :   

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata  

sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;   

2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi  

korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;  

3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;  

4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu 

membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai 

peraturan yang berlaku. 

b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat   

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh 
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peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum 

kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :  

1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan  

merasa tidak lebih dimata masyarakat;  

2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala  

bentuk kesulitan masyarakat; 

3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar  

hukum karena interest tertentu;  

4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan 

segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.  

c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service)   

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik 

preemtif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin 

ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban 

masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai 

tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami 

kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. 

aktualisasi dari peran Polri ini adalah :  

1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralisir segala potensi yang  

akan meenjadikan distorsi kantibmas;  

2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga  

tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;   

3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan  
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kepuasaan bagi yang dilayani. 

Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan landasan filosofis 

reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh undang-

undang.Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang 

diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan 

Pasal 16 sebagai berikut :   

1) Pasal 13    

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :  

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;  

2. Menegakkan hukum;  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;   

2) Pasal 14 

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,  

kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  

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

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas di jalan;  
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3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundangundangan.  

4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;  

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinanaan 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 forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 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 kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.   
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3) Pasal 15 

Dalam rangka meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dimaksud  

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum  

berwenang :  

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapatmengganggu ketertiban umum. 

3. Mencegah dan mengulangi 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 ditempat 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 

12. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.    
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d.Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundangundangan lainnya berwenang  

 

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

 

e.Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana   

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan 

tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan 

kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai ke 

kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan 

sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian 

kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

kebijakan sosial.21 

 

Tindak pidana adalah pebuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.22 Tindak pidana merupakan gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Tindak Pidana 

dalam keberadaannya dirasa sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban 

ketentraman serta keamanan dalam masyarakat. Upaya penegakan kejahatan telah 

                                                           
21 Barda Nawawi Arif, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung 2001, Hlm 73 
22  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 45 
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dilakukan oleh semua pihak dan elemen masyarakat, baik pemerintah ,lembaga 

kepolisina maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan 

yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam 

mengatasi masalah tersebut. 

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan 

kejahatan ( politik criminal ), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang 

merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum 

pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan 

penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan 

peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya. 

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak pidana.Tindak Pidana merupakan perbuatan yang 
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dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana serta sanksi yang berupa pidana 

tertentu23 

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu 

sendiri. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum 

pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang - undang, karena adanya 

asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia poenali yang artinya 

tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang 

undang hukum pidana terlebih dahulu. 

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak 

pidana, pidana dan undang - undang (hukum pidana) terlebih dahulu.Pembentuk 

undang –undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana 

dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan 

keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan undang -undang hukum 

pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. 

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana 

subtantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special 

rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat 

dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar 

KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana 

                                                           
23 Moeljatno,Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,Jakarta,Bina 
Aksar,1993,hal 37 
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tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan 

umum.24 

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). 

Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. 

Kejahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang 

terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti 

kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup  

Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang- undang25. Tindak pidana merupakan suatu 

dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 

perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah 

dilakukannya, tapi sebelum itu mengenaidilarang dan diancamnya suatu perbuatan 

yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri,yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle 

of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-

undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum 

nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tida kada pidana tanpa peraturan lebih 

dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: 

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

                                                           
24 Barda Nawawi,Op.Cit hlm 135 
25 Teguh Prasetyo,Hukum Pidana,Pt Raja Grafindo,Jakarta,2010,hal 45 
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2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 

Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tindak pidana adalah 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

aturan tersebut 26 

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. Dengan 

demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja dilakukan oleh 

negara kepada pembuat delik. 

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: 

                                                           
26 Moeljatno,Op.cit hal 54 
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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.27 

b. Vos 

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undangan 

diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya28 

c. Simons 

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan 

hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab.29 

d. Van hamel 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan  kesalahan30.Tindak 

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan 

                                                           
27 Tri Andrisman.2011.Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana indonesia.Universitas 

Lampung.Bandar Lampung.hlm.69 
28 Andi Hamzah.Asas-asas hukum pidana.Jakarta.Rineka Cipta. 2008. hlm.88 
29 Ibid,hlm88 
30 Ibid,hlm66 
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pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.31Simons 

merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dapat dihukum32. 

Menurut Moeljatno, tentang Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga 

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada 

perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 

sedangkan ancaman pidana ditujukan  kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah pebuatan melawan hukum. 

perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan 

terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatan bahwa perbuatan pidana ini adalah 

perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak 

pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang 

seharusnya berlaku dalam  kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat 

merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi 

dalam masyarakat.tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut 

perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. 

                                                           
31 Ibid, hlm. 45 
32 P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 185 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan subjek tindak pidana. 33Tindak pidana pada dasarnya harus ada subyek 

dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan 

telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya 

dan pada orang itu terdapat kesalahan, sebaliknya jika seseorang telah melakukan 

suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang 

serta diancam dengan pidanaoleh undang -undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa 

adanya unsur kesalahan, berarti telah terjadi suatu tindak pidana. 

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah 

tindak pidana. Istilah tindak pidana atau strafbaarfeit atau perbuatan pidana 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 

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

larangan tersebut. 

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-

Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 

Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai nullum delictum nula poena sine praevia 

lege poenale. 

                                                           
33 Wirjono Prodjodikoro,Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia,(Bandung : PT. Refika Aditama, 

2003),hlm.59 
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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 pidana Simons, seorang 

penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia 

memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:34 

1. Perbuatan manusia 

2. Diancam dengan pidana 

3. Melawan hukum 

4. Dilakukan Dengan Kesalahan 

5. Orang yang mampu bertanggung jawab 

Moeljatno penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana 

atau tindak pidana sebagai berikut: 35 

1. Perbuatan (manusia)  

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)  

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).   

                                                           
341990.Hukum pidana I.Yayasan Sudarto.Semarang.hlm.40 
35 Ibid,hlm 43 
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Sedangkan untuk dapat dipidana, maka sesorang yang melakukan tindak pidana harus 

dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban 

pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, 

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 36 

1. Kesalahan  

2. Kemampuan bertanggungjawab  

3. Tidak ada alasan pemaaf 

 

D. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencurian 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian   

Tindak pidana maupun strafbaar feit menurut Simons, hakikatnya merupakan adalah 

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan 

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.37 

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 memliki secara melanggar hukum. Tindak pidana itu adalah suatu 

                                                           
36 Ibid,hlm 44 
37 Ruslan Saleh, Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif', Jakarta, Aksara Baru, 1981, 

hlm. 21.   
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perbuatan yang melawan memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan, larangan mana disertai 

dengan ancaman (sanksi), yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang 

melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana 

tersebut dapat dipaksakan kepada pelakunya oleh aparat penegak hukum dalam 

rangka menjaga ketertiban, keamanan serta norma-norma hukum pidana itu sendiri38. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik 

orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. 

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Tindak pidana ini oleh Pasal 362 

KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian 

milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secaramelawan hukum. Unsur pertama 

dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil 

(wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, 

memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.39 

Perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita dibagi dalam dua jenis yaitu kejahatan 

dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari 

kejahatan, disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran disusun dalam 

                                                           
38 Ibid,hlm 22 
39Wirjono Prodjodikoro,Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia,(Bandung : PT. Refika 

Aditama,2003), hlm.15 
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Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan 

pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.  

Secara yuridis dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan moral, kemanusiaan dan merugikan masyarakat serta sifatnya 

yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang 

berlaku. Tindak pidana itu sendiri diatur dalam KUHP yaitu dalam Buku kedua 

tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran. 

2.Tindak pidana pencurian Biasa 

Tindak pidana pencurian biasa merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi 

ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling 

meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam 

Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun 

unsur-unsurnya, yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil 

sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada 

“perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan 

mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan 

maksud untuk memiliki secara melawan hukum.   

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:  

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 



42 
 

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

banyak sembilan ratus rupiah”. 

Unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu 

1) Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu 

harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu 

dilakukan dengan maksud untuk “memilik” barang itu dengan “melawan 

hukum” atau melawan hak. 

2) Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang 

itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada 

ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan 

3) Suatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, 

kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” 

dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa 

atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, 

misalnya mengambil beberapa helai rambut wanita ( untuk kenang-kenangan ) 

tanpa seizin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu 

tidak ada harganya.  

4) Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, suatu barang yang 

bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang 

liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang pemiliknya.  
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5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliknya. 

Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukanlah pencurian. 

Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu 

mengambil sudah ada waktu “untuk memiliki” barang itu, sudah termasuk 

pencurian. Jika waktu mengambil ada pikiran barang akan diserahkan kepada 

polisi, akan tetapi serentak sampai dirumah, barang itu dimiliki untuk dirinya, 

ia salah “menggelapkan: ( Pasal 372 KUHP ) karena barang yang dimilikinya 

“sudah berada di tangannya”.  

Unsur-unsur pencurian adalah sebagai berikut: 

1. Unsur-Unsur Objektif berupa : 

a. Unsur perbuatan mengambil  

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. 

“Kata “ mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, 

memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur 

perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa 

tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku /perbuatan materill, yang 

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari 

dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan 

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam 

kekuasaannya.  

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif,ditujukan pada 

benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan 
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hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan 

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara 

nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata 

adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil,yang artinya juga 

merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang 

sempurna. 

Mengenai pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorrend 

goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah 

terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap 

benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. 

Benda yang kekuasannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap 

benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian 

haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya 

tidak dapat menjadi objek pencurian. 

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud 

(kesengajaan sebagai maksud/opzetals ogmerk), berupa unsur kesalahan dalam 

pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak 

terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus 

ditujukan untuk memiliknya. 
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b. Unsur benda 

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak 

(roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian 

apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak 

adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan 

mengambil.Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah 

sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak 

bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindahatau 

dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. 

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain  

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

sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda 

motormilik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari 

kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah 

berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang 

terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP). 

2. Unsur-Unsur Subjektif berupa : 

a. Maksud untuk memiliki 

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud 

(kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahandalam 
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pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan 

dipisahkan satu sama lain. 

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk 

memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwadalam tindak 

pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkanberalihnya hak milik atas 

barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.Pertama tidak dapat mengalihkan 

hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur 

pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, 

memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang 

miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsurmaksud, berarti sebelum melakukan 

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap 

batin) terhadap barang itu untukdijadikan sebagai miliknya. 

b. Melawan hukum 

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu 

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukanpada 

melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatanmengambil 

benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda oranglain itu adalah 

bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum 

dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai 

dengan keterangan dalam MvT (Memorie vantoelichtin) yang menyatakan bahwa, 

apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, 

berarti kesengajaan itu harus ditujukanpada semua unsur yang ada dibelakangnya. 
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2. Pencurian Dengan Pemberatan  

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan 

ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai 

dengan Pasal 363 KUHP, "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya 

atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah".  Dihukum penjara selama-lamanya tujuh 

tahun :  

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur 

yang terkandung Pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian 

pokok. Dalam Pasal ini ada unsur pemberatnya, yaitu ancaman hukuman lebih berat 

yaitu penjara selama-lamanya 7 Tahun. 

Unsur pemberatan di sini, yaitu : 

a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud dengan “hewan” yang 

diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang memamah 

biak (kerbau, sapi, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku 

satu (kuda, keledai) dan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak 

termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan 

pula sejenis babi. 

 

b. Jika pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam 

bencana seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, pesawat 

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

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih 

berat karena pada saat semua orang sedang  menyelamatkan jiwa, raga serta 

hartanya, si pelaku malah mempergunakan kesempatan melakukan 

kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana sangat erat kaitannya 
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c. Jika pencurian itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau 

perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di 

situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam 

matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud “rumah” di sini ialah bangunan 

yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko 

yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian 

rumah. Sebaliknya, gubuk, gerbong kereta api atau petak-petak kamar di 

dalam perahu, apabila didiami siang-malam, termasuk pengertian rumah. 

Yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada 

sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang 

hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat 

dituntut dengan Pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus 

masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet 

saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud 

disini.  

 

d. Jika pencurian dilakukan dua orang atu lebih secara bersama-sama. Supaya 

dapat dituntut dengan Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak 

bersama-sama sebagaimana diatur oleh Pasal 55, tidak seperti halnya yang 

dimaksud dalam 21  

 

e. Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai 

pembantu saja. 

 

f. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil 

barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, 

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu. Berikut penjelasan 

nya :  

 

1) Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, 

misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal 

ini harus ada sesuatu yang dirusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri 

hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan 

apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. 

2) Anak kunci palsu, yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan 

oleh yang berhak untuk membuka dari sesuatu berang seperti almari, 

rumah, peti dan sebagainya.  
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3) perintah palsu, ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah 

perintah itu asli dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, contohnya 

seorang pegawai PLN dapat bebas masuk ke rumah orang karena mengaku-

ngaku dan membawa surat perintah palsu dari pejabat yang berwenang.  

4) Pakaian palsu, ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, 

misalnya masuk ke dalam rumah seseorang dengan memakai seragam 

polisi palsu atau memakai seragam petugas pajak dan lain-lain. Seragam 

palsu yang dikenakannya hanya sebagai sarana untuk memudahkan 

seseorang melakukan kejahatannya. 

 

3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat 

dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan 

kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, 

misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama 

halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu 

walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana 

jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. 

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara 

tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, 

kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi,maksudnya 

kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi 
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pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 

KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. 

1) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:  

a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan 

pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya 

sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri 

atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.  

b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:  

1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam 

kereta api atau trem yang sedang berjalan.  

2) Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih  

3) Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai 

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.  

4) Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.  
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a. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu 

berakibat ada orang mati.  

b. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 

dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang  luka atau mati 

dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau  lebih 

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada 

Pasal 365 ayat (1) adalah: 

1. Unsur objektif: 

a. cara atau upaya yang dilakukan 

b. yang ditujukan kepada orang. 

c. waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah 

sebelum, pada saat melakukan tindak pidana,atau sesudah 

2. Unsur subjektif: 

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud tujuan: 

a. Untuk mempersiapkan pencurian 

b. Untuk mempermudah pencurian 

c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila 

tertangkap tangan 

d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap berada ditangannya. 

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan 

keadaan yang memberatkan karna didahului, disertaiatau diikuti dengan 
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kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksuduntuk menyiapkan, 

mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetapmenguasai atas barang 

yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dandengan cara tertentu yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang 

dilakukan dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3)KUHP, dengan demikian pasal ini 

disebut “pencurian dengan kekerasan. 

E. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis untuk 

menggerakkan penggeraknya,kendaraan bermotor biasanya digunakan untuk 

transportasi darat dan laut Umumnya kendaraan bermotor ini menggunakan mesin 

pembakaran dalam  namunmotor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan 

listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Jenis kendaraan bermotor 

bermacam macam contohnya mobil,sepeda motor,kendaraan truk ringan sampai 

kendaraan truk angkutan yang berat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah suatu kendaraan yang digerakan oleh 

peralatan mekanik selain kendaraan yang berjalan di atas rel.Jadi dapat diartikan 

bahwa kendaraan bermotor adalah suatu alat yang digunakan untuk dikendarai atau 

dinaiki, dimana kendaraan tersebut digerakan oleh peralatan mekanik atau mesin 

sebagai tenaga penggerak, baik itu roda dua ataupun roda empat. Kendaraan bermotor 

menjadi sarana transportasi yang sangat di sukai oleh masyarakat karena dengan 
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kendaraan bermotor dapat mempermudah segala akses untuk menuju suatu lokasi 

tujuan yang diinginkan. 

F.Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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 
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yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

5) 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III.METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis melakukan mengunakan dua pendekatan masalah, yaitu 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. 

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan 

cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.  

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu  digunakan dalam pendekatan yuridis empiris 

yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara 

langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan 

responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder. 
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1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait.37 Data 

primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan 

para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan masalah skripsi ini. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:38 

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

mengikat seperti KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan 

hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti 

kamus. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyidik Sat Reskrim Polres Lampung Timur   = 2 orang 

                                                           
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 
38 Ibid,hal16 
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2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung   = 1 orang_+ 

Jumlah         = 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

dengan permasalahan. 

b. Studi lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai 

data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data dan selanjutnya data dipilih  sesuai dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk di analisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh 

suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat 

umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.39 

                                                           
39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1983,hal 112 



 
 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Penegakan hukum  oleh kepolisian dalam tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan terhadap kendaraan bermotor  (Studi Pada Wilayah Hukum Polres 

Lampung Timur)  

1. Upaya secara preventif yaitu satuan kepolisian Polres Lampung Timur 

melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan lalu lintas yang dilakukan 

secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Lampung 

Timur tentang bagaimana menciptakan keamanan serta cara menghindari 

kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor. 

Selanjutnya, kepolisian melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar, 

polisi, dan masyarakat seperti rembuk pekon untuk menciptakan 

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

Faktor masyarakat adalah faktor yang terpenting dalam upaya secara 

preventif sebab masyarakat adalah faktor utama dalam penegakan hukum. 
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Sedangkan upaya represif yaitu dengan mengoptimalkan upaya 

penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum 

pelaku 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 Penghambat penegakan hukum pidana terhadap  pelaku tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor adalah faktor 

penegak hukum yaitu masih kurangnya aparat kepolisian,kurangnya dana 

operasional ,dan kurangnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana  untuk 

menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian dengan , sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya .Serta, faktor masyarakat yang masih kurang 

kesadaran hukumnya sehingga ada yang berminat memesan kendaraan 

bermotor hasil pencurian atau melindungi warga kampung atau 

lingkungannya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

kendaraan bermotor karena dianggap masih saudara  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 

1. Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan kendaraan bermotor  pihak kepolisian dalam menegakan hukum 

dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan 

bermotor (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Lampung Timur ) dapat 

teratasi apabila pemerintah mempunyai aparat kepolisian yang lebih 

banyak serta memiliki dana operasional yang lebih serta melengkapi 

sarana dan prasarana fasilitas kepada aparat kepolisian sehingga aparat 

kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sosialisasi yang 

diberikan Kepolisian harus memiliki pendekatan dan pengarahan yang 

baik kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Lampung Timur 

apabila perlu bekerja sama dengan lembaga LSM untuk menjangkau serta 

perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat 

dalam memberantas tindak pidana narkotika, masyarakat harus berperan 

aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumya. Masyarakat harus 

segera melaporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan 

bermotor jika mengatahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum. 

2. Seluruh lapisan masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat agar mampu bekerja sama dengan aparat kepolisian agar tidak 

terjadi pelaku baru dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

kendaraan bermotor, dan terus meningkatkan himbauan siskamling pada 

masyarakat setempat guna menjadikan masyarakat sebagai polisi untuk 
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dirinya sendiri. Masyarakat pun diharapkan memberikan kerjasama yang 

baik saat terjadi tindakan kriminal seperti segera melapor kepada polisi 

dan bersedia menjadi saksi jika mengetahui atau mengalami tindak pidana 

khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. 

3. Kepolisian Polres Lampung Timur dalam melakukan penegakan hukum  

secara represif, pemutusan mata rantai kejahatan tindak pidana pencurian 

sepeda motor dengan kekerasan sangat diperlukan, tidak hanya memburu 

para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan 

kekerasan namun pihak Kepolisan diharapkan juga memburu para penadah 

sepeda motor hasil kejahatan tersebut. Pihak Kepolisan diharapkan 

melakukan operasi pengamanan secara keseluruhan pada daerah-daerah 

rawan kejahatan secara konsisten dan melakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan surat-surat berkendara sepeda motor untuk menghindari 

terjadinya penampungan hasil kejahatan pencurian sepeda motor dengan 

kekerasan 
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