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ABSTRAK 
 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI 

( Studi Kasus di Wilayah Polsek Pringsewu ) 

 
Oleh 

FERNANDO NARA SENDI 
 

Tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kabupaten Pringsewu mengalami 

peningkatan pada periode bulan januari 2016 hingga bulan mei 2016. Terjadinya 

pencurian hewan ternak sapi disebabkan oleh berbagai faktor selain pelaku kejahatan itu 

sendiri, di antaranya karena kurangnya kehati-hatian atau kewaspadaaan pemilik hewan 

ternak dalam meletakan hewan ternak hanya dengan diikat tali tambang saja. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten 

Pringsewu?, (2) apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu ? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Kepolisian Sektor Pringsewu dan 

akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara 

kualitatif. 

 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak 

pidana kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Kabupaten Pringsewu dilakukan oleh 

Kepolisian Sektor Pringsewu melalui sarana non penal dan sarana penal. Upaya non 

penal dilaksanakan dengan sosialisasi mengenai kewaspadaan terhadap pencurian hewan 

ternak sapi dengan pamasangan spanduk berisi himbauan, melakukan patroli rutin 1 

minggu 3 kali ke desa-desa ,serta meningkatkan kemanan siskamling pada titik-titik 

rawan kejahatan pencurian hewan ternak sapi. Upaya penal dilaksanakan dengan 

penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

pencurian hewan ternak sapi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, tercatat 

dalam periode bulan Januari 2016 hingga Mei tahun 2016 tercatat sudah mencapai 7 

kasus namun yang terungkap hanya 1 kasus pencurian hewan ternak sapi. (2) Faktor 

penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah 

Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari: Faktor hukum (Undang-undang), faktor penegak 

hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.  

 

 

 

 

 

 

 



Fernando Nara Sendi 
 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan 

patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang 

berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian hewan 

ternak sapi. Selain itu pengawasan terhadap rumah pemotongan hewan ditingkatkan 

dengan demikian apabila terjadi kejahatan pencurian hewan ternak sapi akan lebih mudah 

untuk diidentifikasi (2) Pemilik hewan ternak disarankan untuk meningkat kewaspadaan 

dalam ketika meletakan hewan ternaknya dengan meletakanya didalam kandang yang 

dilengkapi dengan kunci pengamanan kandang dan diberi penerangan. 

 
Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Pencurian, Sapi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat 

dengan target berupa bangunan, seperti rumah,kantor atau tempat umum lainya 

seperti pencurian motor,mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian 

sendiri merupakan Perbuatan mengambil barang milik orang lain secara 

melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya. Tindak Pidana ini diatur 

didalam pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut; “Barang siapa mengambil 

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

maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh 

rupiah”1. Didalam KUHP pencurian sendiri terbagi atas tiga  pokok bahasan 

yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian 

Dengan Pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan 

Kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP2.  

 

Meningkatnya kasus pencurian hewan ternak berdasarkan data dari surat kabar 

harian Tribun Lampung yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga 

masyarakat terutama bagi para petani yang memiliki hewan ternak. Kasus 

pencurian hewan ternak yang sering terjadi di Kabupaten Pringsewu, 

                                                           
1.Tri Andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP. Universitas Lampung. 2011. Hlm.158  
2.Ibid .hlm.164  
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perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam 

masyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga 

pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan 

meningkatnya angka kejahatan terutama tindak pidana Pencurian Hewan Ternak 

yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam masyarakat Kabupaten Pringsewu. Hal 

ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan 

belaka. 

 

Pelaku kejahatan pencurian ternak dalam melakukan tindakan melawan hukum 

dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari 

luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab-

sebab yang melatar belakangi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari 

faktor ekonomi dan sosial, rendahnya tingkat pendidikan,meningkatnya pelaku 

tindak pidana pencurian.  

 

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-

pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan kehidupan para  

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan 

terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah 

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.3 

Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak 

pidana pencurian Hewan Ternak, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang 

                                                           
3 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7 
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sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pencurian yang beragam tersebut 

dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang 

lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP.  

 

Kasus Pencurian Hewan Ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta 

benda selalu muncul dan marak di kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi 

Lampung Khususnya Kabupaten Pringsewu, Bagi Kabupaten yang Mayoritas  

masyarakatnya adalah petani, hewan ternak merupakan harta yang sangat bernilai 

karena memiliki arti penting bagi usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu 

banyaknya manfaat sapi/kerbau sebagai hewan ternak, bahkan hingga kotoran 

hewannnya, membuat sejumlah warga di Kabupaten Pringsewu khawatir dengan 

keamanan ternak ini.  

 

Warga masyarakat Kabupaten Pringsewu yang mayoritas adalah petani dan 

peternak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir cukup mengalami keresahan 

sehubungan dengan makin meningkatnya kasus pencurian hewan ternak sapi yang 

sudah mencapai 7 kasus pada periode bulan Januari 2016 hingga Mei tahun 2016. 

Di Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa contoh kasus terkait dengan Tindak 

Pidana Pencurian Hewan Ternak, Rabu 24 februari 2016 Prahwoto (52) warga 

Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo. dimana tiga kerbau yang ada di kandang 

Prahwoto sudah raib.Ironisnya, kerbau Prahwoto telah ditemukan tinggal tulang 

rangka, satu kepala, jeroan dan ekor di wilayah sebrang sungai. Yakni di Pekon 

Podomoro, Kecamatan Pringsewu, jaraknya sekitar 2,5 kilometer dari rumah 

korban. Sedangkan satu ekor kerbau ditemukan masih hidup dalam kondisi 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pringsewu
http://lampung.tribunnews.com/tag/pringsewu
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terlepas. karena ternak juga memiliki daya jual yang cukup tinggi hal ini lah yang 

menjadikan hewan ternak tak luput dari incaran pelaku pencurian. Sementara itu 

Tindak Pidana pencurian ternak sapi yang telah masuk dalam laporan kepolisian 

Kabupaten Pringsewu, yaitu :  

1. Catatan Tribun Lampung, hingga Februari 2016 ini sudah lima kali 

peristiwa pencurian sapi/kerbau. Modus yang dilakukan pun sama dengan 

cara memotongnya di tempat. 

Senin (18/1) kemarin, seekor sapi betina milik Wondo (50) warga Pekon 

Gemahripah, Kecamatan Pagelaran didapati tersisa jeroan dan kepala di 

lapangan Blitar Pekon Patoman. Pencurian hewan ternak sapi/kerbau 

dengan cara disembelih ditempat terjadi lagi di Kabupaten Pringsewu.  

 

2. Aksi pencurian ternak sapi dan kerbau milik masyarakat semakin marak di 

Kabupaten Pringsewu, Lampung. Dalam seminggu setidaknya tiga ekor 

ternak besar milik warga di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu raib di 

gondol kawanan pencuri. Gunawan (36) warga RT 05 lingkungan 05 

Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu, kepada wartawan, 

mengatakan, kejadian hilangnya ternak sapi miliknya terjadi pada Senin 

(22/2) dini hari. Akibat kejadian tersebut Gunawan mengalami kerugian 

sekitar Rp12 juta4. 

 

Berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara pencurian ini, antara 

lain adalah adanya desakan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini 

pembangunan di Pringsewu telah mengarah pada era industrialisasi yang juga 

berarti makin meluasnya lapangan kerja, namun semua ini belumcukup mampu 

untuk manampung tenaga kerja yang ada. Disamping itu selain faktor ekonomi 

terdapat pula faktor pendidikan yang relatif rendah juga menjadi faktor 

pendukung, karena kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk hanya bekerja 

sebagai buruh kasar yang tentu saja berpengaruh pada minimnya pendapatan 

mereka. 

                                                           
4. Berita online harian lampung. “Pencurian ternak Marak Di Pringsewu”, http://www.harianlampung.com  

http://www.harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=20698-percurian-ternak-marak-di-pringsewu. Di 

akses pada tanggal:8/11/2016. 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pringsewu
http://www.harianlampung.com/index.php?k=hukum&i=20698-percurian-ternak-marak-di-pringsewu


5 

Fenomena lain yang merupakan faktor korelatif terjadinya banyak pencurian sapi 

di pringsewu ini adalah pertama, karena banyaknya sapi sebagai konsekuensi logis 

dari corak agraris masyarakat pringsewu. Kedua, kondisi yang memungkinkan 

pelaku melakukan pencurian dengan tingkat resiko yang mungkin timbul rendah, 

serta mudahnya melakukan penjualan sapi ataupun daging sapi hasil curian. 

 

Pada kenyataanya banyak dari perkara pencurian sapi yang terjadi tidak dapat 

diupayakan penegakan hukumnya. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan adanya pencurian. 

Disamping itu ada dua faktor penghambat dalam hal suatu kejahatan pencurian 

yang telah dilaporkan. Pertama, Pelaku tidak tertangkap atau melarikan diri. 

Kedua, Pelaku tertangkap tetapi barang bukti tidak ditemukan. kedua hal tersebut 

terjadi karena adanya pengaruh dari modus operandi atau teknik pelaksanaan 

pencurian tersebut. Misalnya dalam hal pencurian lintas wilayah, dengan 

membuat surat jual beli palsu atau dengan cara menghilangkan barang bukti 

seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging. 

 

Pencurian sapi ini dalam prosesnya ternyata mengalami perkembangan sejalan 

dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat dengan segala aspek 

kehidupannya, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan masyarakat semakin 

tinggi pula tingkat kejahatan pencurian sapi baik secara kuantitas maupun secara 

kualitas. Tingginya tingkat kejahatan pencurian sapi di Pringsewu secara kualitas 

banyak dipengaruhi oleh majunya sarana informasi melalui berbagai media, 

majunya sarana transportasi dan meningkatnya kemampuan berfikir masyarakat. 
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Media informasi seperti surat kabar, radio, Handphone dan televisi serta media 

yang lainnya merupakan sarana yang efektif untuk penyampaian informasi, 

namun disamping itu pula karena media ini juga membawa dampak yang kurang 

baik bagi masyarakat. Misalnya media handphone, saat ini dengan handphone 

semua oarang bisa mengakses berbagai macam informasi yang bertujuan baik atau 

bahakan dapat juga mengakses informasi yang memiliki tujuan buruk hanya 

dalam hitungan menit saja.  

 

Dampak negatif dari semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi 

ini adalah bahwa melalui informasi tersebut yang kemudian dijadikan guru atau 

pedoman bagi para pelaku tindak pidana pencurian sapi untuk melakukan aksi-

aksinya. Hal ini juga didukung pula oleh majunya sarana transportasi yang dapat 

mempermudah pelaku tindak pidana dalam mengalihkan atau mendistribusikan 

hasil curian ke wilayah lain sehingga upaya pelacakan oleh pihak kepolisan akan 

semakin sulit karena wilayah pelacakan akan semakin meluas. Disamping itu 

faktor intelegensi pelaku tindak pidana yang semakin tinggi juga dapat 

mempengaruhi kualitas kejahatan, karena pelaku tindak pidana akan semakin 

pandai dalam menyiasati situasi serta kondisi yang akan di hadapinya. 

 

Pengingkatan Pencurian sapi membawa dampak yang buruk bagi cita-cita hukum 

yaitu adanya ketertiban dan keamanan, sebab tidak jarang suatu pencurian terjadi 

tanpa dapat dilakukan upaya penegakan hukumnya.  Gagalnya upaya penegakan 

ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan teknis khususnya dalam tahap 

penyidikan dan penentuan pidana yang berkaitan dengan rumitnya tindak pidana 

pencurian sapi yang terjadi. Perlu kiranya dilakukan suatu upaya baik yang 
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dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum setempat 

mengenai penanggulangan pencurian hewan ternak sapi serta penegakan hukum 

bagi pelaku tindak pidana pencurian sapi dengan asumsi bila penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sapi dapat diwujudkan maka akan 

dapat membantu upaya penanggulangan pencurian sapi baik secara preventif 

maupun secara represif. 

 

Melihat fenomena semakin meningkatnya tindak pidana pencurian ternak sapi di 

wilayah Kabupaten Pringsewu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

yang akan di tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi (Study Kasus Di 

Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu:  

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu? 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu ? 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah padakajian bidang hukum pidana. Adanya permasalahan 

tersebut diperlukan data dan pembahasan, maka subjek penelitian inin pada upaya 

penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian ternak sapi dengan lokasi 

penelitian di Polsek Pringsewu. Penelitian mulai di laksananakan pada bulan 

september tahun 2016 sampai dengan bulan februari 2017. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan yang akan 

dicapai dari penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 

pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Kabupaten Pringsewu. 

b. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak 

pidana pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah : 

a. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 

pidana yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian. 

b. Secara Praktek, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan 

bagi aparatur penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu 

hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi 

masyarakat pada umumnya dan bagi aparatur penegak hukum pada khususnya 
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dapat menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan 

dalm rangka meminimalisir pencurian ternak sapi.  

c. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai titik tumpu bagi penyusunan 

skripsi oleh peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti 

dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.5 Menurut Peter 

Houfnagels yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, menerangkan upaya atau 

kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penangulangan kejahatan termasuk 

bidang Politik Kriminal (criminal policy) yang secara organisasi yang rasional 

dari reaksi soasial terhadap kejahatan, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup 

luas.6  

Politik kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu 

kebijakan Sosial (Sosial Policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk 

kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan 

kejahatan (Criminal Policy) dilakukan dengan menggunakan sarana penal 

(Hukum Pidana).  

Kebijakan hukum harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan 

dari kebijakan sosial itu berupa social walfare dan social defence 7.Kejadian yang 

                                                           
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 2001), hlm, 124.125 
6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 41 
7 Syafrudin, Politik Hukum Pidana,Bandar Lampung, tahun 1998, hlm.25  
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dilakukan oleh kepolisisn dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ternak 

sapi dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan lebih 

menitikberatkan kepada sifat Represif (Penindasan/penumpasan) sesudah 

kejahatan terjadi dan sarana non penal adalah upaya yang menitikberatkan pada 

sifat Preventif (Pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. 

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari 

kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan 

tindak pidana diperlukan adanya keterpaduan antara penanggulangan tindak 

pidana dengan sarana penal dan non penal, oleh karena itu dapat dikatan bahwa 

tujuan untama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang) 

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

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

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.8 

 

Uraian diatas menjelaskan penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang 

dilakukannya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil, 

sebagai pedoman prilaku dalam perbuatan hukum, baik oleh subsek hukum yang 

                                                           
8. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.  Rajawali Pers. Jakarta. 

hlm.8  
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bersangkutan, maupun oleh aparatur penegak hukum untuk menjamin 

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

 

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan 

dengan teori Kriminologi yang mempelajari sebab akibat kejahatan dan 

penanggulangan kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam mencari sebab-sebab 

kejahatan pencurian hewan ternak memfokuskan perhatian kepada hubungan 

timbal balik (interaksi) antara kejahatan pencurian hewan ternak dengan 

perkembangan kehidupan masyarakat.  

 

Faktor ekonomi dan kelas sosial, sehingga pusat perhatianya adalah sejauh mana 

pengaruh faktor-faktor kebutuhan hidup manusia di dalam masyarakat terhadap 

timbulnya kriminalitas. 

 

2. Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan kumpulan dari 

arti-arti yang berkaitan dengan istilah.9 

Adapun kerangka konsep pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah : 

1. Upaya Penanggulangan 

                                                           
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, jakarta 1986, hlm: 132. 
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Adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh 

pihak kepolisisan dalam menangani suatu tindak pidana, antara lain seperti 

tindakan Represif, Preventif, dan Pre-emetif.10 

2. Tindak Pidana 

Adalah kelakuan/ perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat 

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.11 

3. Pencurian 

Adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain , sebagian atau 

seluruhnya dengan maksud memiliki secara melawan hukum.12 

4. Hewan Ternak 

Yang dimaksud ternak dalam Pasal 101 KUHP adalah “ semua binatang yang 

berkaki empat,pemamah biak; Kuda, sapi, kerbau atau babi. Ayam, bebek dan 

sebagainya (Pluimvee) Tidak termasuk didalamnya.13 

5. Kepolisian 

Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah segala 

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Romli atmasassmita, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta, 1984, hlm. 24 
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, 2002, hlm. 56 
12 Tri andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung , 2011, hlm. 158 
13 Tri andrisman.Ibid. hlm.165 
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E. Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan 

dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh 

gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika penulisan tersebut dapat di 

rinci sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan 

tentang latar belakang permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan 

hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini 

secara garis besar. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang Pengertian Tindak Pidana, 

Pengertian Pencurian, dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan teori 

penanggulangan kejahatan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali 

dengan tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan 

narasumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis fakta-fakta yang membahas 

mengenai bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisikan mengenai kesimpulan tentang 

penelitian ini yang telah dilakukan dengan mengacu pada pertanyaan yang 

terdapat dalam pokok permasalahan, dan kemudan dapat memberikan saran-saran 

yang relevan bagi pihak yang membutuhkan .  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

1. Tindak Pidana 

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin delicta atau delictum yang 

dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam KUHP (Kitab Undang–Undang 

Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata Strafbaar 

feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda–beda dari kalangan ahli 

hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula14. Ada yang 

menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan sebagainya. Dari 

pengertian secara etimologi ini menunjukan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam 

pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah crime dan criminal. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana berarti hukuman kejahatan tentang 

pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Pidana juga berarti 

hukuman. Dengan demikian, kata mempidana berarti menuntut berdasarkan 

                                                           
14 .Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2005. Hlm.53 
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hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana 

berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, 

sehingga terpidana berarti orang yang dkenai hukuman. 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan 

orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah 

suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, 

jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.15 Menurut 

Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

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

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.16 

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman17.
 

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai 

pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus 

ada sesuatu kelakuan (gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, 

kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan 

hukuman. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur perbuatan pidana, yaitu : 

                                                           
15 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Universitas Lampung, 2009. Hlm 70 
16. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana,Jakarta, 2002, Hlm.54  
17 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83 
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1. Pebuatan (Manusia) 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (Syarat Formil) 

3. Bersifat melawan Hukum (Syarat Materiil)18 

 

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna 

memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting 

mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan 

pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Jika orang telah melakukan 

perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat 

apakah orang tersebut dapat disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya 

sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.  

 

Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka 

orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, 

geen straf zonder schuld, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. 

Sementara itu Simons,seorang penganut aliran monitis dalam merumuskan 

pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai 

berikut : 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif,berbuat atau tidak berbuat, atau 

membiarkan) 

2. Diancam dengan pidana 

3. Melawan hukum 

4. Dilakukan dengan kesalahan 

5. Orang yang mampu bertanggung jawab.19 

                                                           
18 Moeljatno. opcit .hlm.56 
19Tri andrisman. Ibid. hlm.55 
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3. Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti 

orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang 

diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak 

dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif 

maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena 

gerakkan oleh pihak ketiga.
 20 

 

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni 

pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari 

tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum 

atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut  merupakan 

pembalasan terhadap sipembuat. 

 

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan 

masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan- 

keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari 

dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur. 

 

 

                                                           
20 Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37 
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B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

1. Tindak Pidana Pencurian 

Tindak Pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan .Tindak Pidana pencurian ini diatur 

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

dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, dengan tujuan 

memiliki secara melanggar hukum. 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenal istilah “pencurian” dari kata dasar curi 

yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, biasanya 

dengan sembunyi-sembunyi 21 Sedangkan dalam pasal 362 KUHP Merumuskan 

pencurian sebagai: “Barang siapa mengambil suatu barang sebagian atau 

seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan 

hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda palingbantak sembilan ratus rupiah”.22  

 

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dibagi menjadi 

2 (dua), yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif, sebagai berikut : 

a. Unsur-unsur Objektif Terdiri dari : 

1. Perbuatan mengambil 

2. Suatu benda 

3. Sifat dari benda itu haruslah : 

                                                           
21 Depdikbud, 1990, hlm.78. 
22 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, Jakarta, 2011, hlm.140 
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a. Seluruhnya kepunyaan orang lain 

b. Sebagian Kepunyaan Orang Lain 

4.  Secara Melawan Hak 

 

b. Unsur-unsur subjektif terdiri dari : 

1. Maksud 

2. Untuk menguasai benda itu sendiri 

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian 

apabila terdapat unsur-unsur tersebut diatas. 

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian 

 

Pencurian diklasifikasikan dalam KUHP. Pengklasifikasian dalam KUHP terdiri 

atas : 

1. Pencurian Biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP 

2. Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP 

3. Pencurian Ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP 

4. Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP 

5. Pencurian dalam Keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.23 

 

Klasifikasi pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan 

pemberian ketegorisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang. 

 

1. Pencurian Biasa 

Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) Pencurian biasa ini dirumuskan dalam 

Pasal 362 KUHP: ”Barang siapa yang mengambil barang sesuatu , yang 

                                                           
23 Tri andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung , 2011, Hlm. 158 
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seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara  melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu 

rupiah”24. 

 
Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Barangsiapa (Subjek Hukum) 

Yang termasuk barangsiapa disini adalah subjek hukum. Adapun yang 

dimaksud subjek hukum adalah “segala sesuatu yang dapat memperoleh hak 

dan kewajiban dari hukum.25 

b. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil” 

Perbuatan mengambil adalah suatu tindakan yang didasari keinginan yang di 

sengaja. Pengambilan atau pencurian dapat dikatakan selesai, apabila barang 

telah dialihkan dengan memindahkan barang dengan berbagai cara. Unsur 

mengambil ini harus terbukti telah selesai dilakukan oleh pelaku, sebab jika 

perbuatan tersebut belum selesai, maka yang terjadi sebenarnya bukan 

merupaqkan tindak pidana pencurian melainkan hanya merupakan percobaan 

untuk melakukan tindak pidana pencurian.26 

 

c. Yang diambil adalah ”barang” 

Barang pada tindak pidana ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai 

nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima 

                                                           
24 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.140 
25 Sudikno Mertokusomo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, 1991, hlm. 54 
26 Drs. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta. hlm.39 



22 

akal bahwa seseorangakan membentuk kehendaknya untuk mengambil suatu 

barang yang memiliki nilai ekonomi.sesuatu barang yaitu yang berwujud 

termasuk binatang (manusia tidak termasuk), misalnya baju,uang, dan 

sebagainya.27 

 

d. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain 

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, 

misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan 

maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya 

sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini. 

 

e. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu 

dengan melawan hukum (melawan hukum) 

Maksudnya memiliki secara melawan hukum ialah seseorang yang 

mengambil barang milik orang lain yang ia sendiri tidak memiliki hak 

sepenuhnya atau sebagian atas barang yang ia ambil tersebut. 

 

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 ayat (1) KUHP ”Diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun”:  

 

Ke 1: Pencurian ternak.  

Ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah “ semua binatang yang berkaki 

                                                           
27 S.R . Sianturi Tindak Pidana diKitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraianya, 

Jakarta,1983.Pasal 362  



23 

empat,pemamah biak; Kuda, sapi, kerbau atau babi. Ayam, bebek dan 

sebagainya (Pluimvee) Tidak termasuk didalamnya.28 

 

Ke 2: Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 

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

kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang”. 

Alasan memberatkan hukuman atas pencurian pada waktu ada kebakaran dan 

sebagainya adalah, bahwa peristiwa peristiwa semacam ini menimbulkan 

keributan dan kekhawatiran di khalayak ramai yang memudahkan seorang 

jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus 

sebaliknya memberi pertolongan kepada para korban.29 

 

Ke 3: Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu 

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.30 

 

Ke 4: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 

; Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam 

melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka berasama-

sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.31 

 

Ke 5: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 

untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

                                                           
28 Tri andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung , 2011, hlm. 165 
29 Tri andrisman. Ibid. hlm.165 
30 S.R. Sianturi Opcit. hlm.164 
31 Tri andrisman Ibid. hlm.165 
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palsu, atau pakaian jabatan palsu.32 

 

Ayat (2): Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah 

satu hal tersebut ke 4 dan ke 5 , dikenakan pidana paling lama sembilan 

tahun. 

 

3. Pencurian Ringan (lichtie deifstal) 

Diatur dalam pasal 364 KUHP. Pasal ini praktis tidak berlaku lagi, oleh karena 

pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubunganya dengan wewenang pengadilan 

“Landgerecht”, yang sekarang sudah tidak ada lagi. 33 

 

4. Pencurian dengan Kekerasan  

Pasal 365 KUHP: 

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

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau abcaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 

menguasai barang yang dicurinya.34 

 

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

 
Ke 1:  Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau  pekarangan tertutup yang ada dirumahnya dijalan atau kereta 

api atau yang sedang berjalan. 

Ke 2:  Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih atau  
                                                           
32 Tri andrisman Opcit. hlm.164 
33 Tri andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung , 2011, hlm. 162 
34 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP,Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm. 141 
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bersekutu. 

Ke 3: Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Ke 4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka pidana penjara paling lama 

lima belas tahun. 

 

(4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan amengakibatkan 

luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterapkan pada bagian ke 1 

dan ke 3.35 

 

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian khusus atau disebut juga 

“Pencurian dengan Kekerasan” (geweld). Unsur khusus atau istimewa yang 

ditambahkan pada pencurian biasa ialah” mempergunakan kekarasan atau 

ancaman kekerasan”.36 

 

5. Pencurian dalam Keluarga 

Pasal 367 KUHP : 

 
1. Jika perbuatan atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam hal ini 

adalah suami(isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak 

terpisah meja, dan tempat tidur, atau terpisah harta kekayaan, maka 

                                                           
35 Tri andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP, Bandar Lampung , 2011, hlm. 167 
36 Tri andrisman. Ibid.hlm.167 
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terhadap perbuatan atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan 

pidana. 

 

2. Jika si suami (isteri) yang terpisah meja makan dan tempat tidur atau 

terpisah harta kekayaan atau kika dia adalah keluarga sedarah atau 

semanda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat 

kedua terhadap orang itu, hanya mungkin dapat diadakan  penuntutan,  

jika ada pengaduan  yang terkena kejahatan. 

 

3. Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan bapak kandungnya, maka 

aturan tersebut ayah di atas berlaku juga bagi orang itu.37 

 

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 

Penyebab terjadinya tindak pidana terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah 

faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari 

dirinya sendiri, seperti sudah penulis singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu 

relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri 

atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalan 

menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas 

itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukan bahwa dialah yang 

benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, 

faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. 

 

Kesenjangan sosial, kesenjang ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh 

penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh 

                                                           
37 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP,Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm. 143 
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sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman 

pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat 

ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat 

menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena 

keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya 

kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat. 38 

 

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang 

melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut: 

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas. Kemiskinan 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara 

dirinya sendiri sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak  

mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok 

2. Kesempatan untuk menjadi pencuri 

3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam 

melakukan kontrak sosial 

4.Atavistic trait atau sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku 

kriminal. 

5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional. 39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali pers. 1983. 

Jakarta. hlm 126 
39 Soerjono Soekanto. Ibid. hlm 127 
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D. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut UU No. 2 

Tahun 2002 dan KUHAP 

 

Ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan 

mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk 

pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian 

Kepolisian adalah sebagai berikut: 

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisisan 

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki 

wewenang umum Kepolisian. 

d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan 

menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 
e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 
 

 
 

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: ”Penyelidik adalah setiap pejabat polisi 

negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan penyelidikan.40,dan didalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana menyebutkan:  

”Penyidik adalah:  

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;  

                                                           
40 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan),Sinar Grafika, 2014, Jakarta. hlm.103 
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b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang”41 

 

E. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum 

pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik/kebijakan hukum 

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement 

Policy). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan 

undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari 

integral upaya perlindungan masyarakat (Social welfare). Oleh karena itu, apabila 

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari 

kebijakan politik sosial (social policy).  

Kebijakan Sosial (Social Policy) dapat diartikan segala usaha yang rasional untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencangkup perlindungan 

masyarakat42. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan dan pencegahan 

kejahatan adalah sebagai berikut : 

 

1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal) 

Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan upaya Represif adalah , segala tindakan 

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya Tindak Pidana. 

Termasuk Upaya Represif adalah Penyelidikan, penyidikan, sampai di lakukannya 

pidana.43 Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan hukum pidana 

                                                           
41 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP,Rineka Cipta, Jakarta, 2011 hlm. 235 
42 Syafrudin, Politik Hukum Pidana,1998, hlm. 25 
43. Sodarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1986, hlm.118  
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atau penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan 

dengan sarana “penal” (hukum pidana).  

 

Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan 

hukum atau law enforcement policy. Usaha penanggulangan kejahatan melalui 

hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat 

dan kesejahteraan masyarakat. Korelasi antara kebijakan hukum pidana sebagai 

bagian dari kebijakan kriminal sekaligus sebagai bagian dari kebijakan sosial, 

dapat digambarkan melalui skema berikut ini: 

 

 
Skema 1. Skema kebijakan hukum pidana sebagai bagian kebijakan kriminal dan 

kebijakan sosial44 

 

Skema 1 diatas, dapat diidentifikasikan hal-hal pokok berikut ini: 

a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan 

(goal), kesesejahteraan masyarakat/social welfare (SW), dan perlindungan 

masyarakat/social defence (SD). Aspek SW dan SD yang sangat penting 

                                                           
44 Syafrudin, Politik Hukum Pidana,1998, hlm. 26 
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adalah aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat 

immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. 

 

b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui 

sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai 

keterbatasan (bersifat fragmentaris/simplistis/tidak struktural fungsional, 

simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif (tidak menghilangkan faktor 

kriminogen), individualistik/offender oriented (berorientasi pada 

pelaku)/tidak victim oriented (tidak berorientasi pada korban), bersifat 

represif, harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi).  

 

c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal 

merupakan penal policy atau penal law enforcement policy yang 

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif); 

2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); 

3. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)45. 

 

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana 

dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang- 

undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut 

diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Tahap formulasi, yaitu tahap 

penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang- undang, tahap ini 

                                                           
45 Syafrudin, Politik Hukum Pidana,1998, hlm. 84 
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disebut tahap kebijakan legislatif. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum 

pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, 

tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap 

pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, 

tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif46.
 
 

 

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling 

strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk 

menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan 

selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat  kekurangan  

atau  kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan 

strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan 

eksekutif. 
 

 

Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus 

diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan 

dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas 

dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat 

hukum/badan legislatif. 

 

Berdasarkan uraian skema di atas, dapat juga disimpulkan bahwa upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan 

kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan 

kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan 

kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal. 
                                                           
46 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek, PT. Alumni, 

Bandung, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi II), hlm. 391 
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2. Non Penal 

Sarana Non Penal ini menitik beratkan pada sifat Preventif yaitu upaya 

penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu 

kejahatan atau tindak pidana, maka saran utatamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan.  

Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah yang secara 

langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. misalnya 

memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan 

pengawasan tertantu sebgai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat 

juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang 

didalamnya mencangkup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi 

gejala sosial dalam masyarakat modern  

 

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat 

kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam 

masyarakat itu sendiri maupun dari berbagai sumber lainya yang mempunyai efek 

Preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Soedarto dikutip dari Barda 

Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan 

secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh Preventif 

bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.47 Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

sebagai berikut : 

                                                           
47 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep 

KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010. hlm.49 
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1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (Goal), 

Kesejahteraan Masyarakat (Social Walfare), dan Perlindungan Masyarakat 

(Social Defence). 

2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan Integral yaitu ada keseimbangan antara upaya Preventif (Non 

Penal) dan Upaya Represif (Penal). 

3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan upaya Represif (Penal) 

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

fungsionalisasi/oprasionalisasinya melalui beberapa tahap: 

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif); 

2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); 

3. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) 

Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam 

menanggulangi kejahatan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan 

global. Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan 

pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal 

bahwa tindakan Represif mengandung juga Preventif, namun perlu disadari bahwa 

prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak 

pidana kejahatan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.48 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Barda Nawawi Arief, Bunga rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP 

baru, jakarta 2010, hlm. 42 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Normatif dan 

Pendekatan Empiris. 

1. Pendekatan Normatif  

Pendekatan hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah 

metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada49. Tahapan pertama penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum 

obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah 

hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). 

Pendekatan normatif ini dilakukan dengan cara melihat dan mengkaji peraturan-

peraturan yang berlaku serta peraturan lainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu Pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di 

wilayah kerja Polsek Pringsewu dan perkembangannya yang terjadi serta 

relevansinya terhadap rumusan delik pencurian yang berlaku. 

 

                                                           
49 . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 

11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14 
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2. Pendekatan Empiris 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada 

objek yang akan diteliti yaitu di wilayah kerja Polsek Pringsewu. Pendekatan 

secara empiris ini dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang 

berkompeten dan berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, untuk 

mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan 

penelitian lapangan. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi 

penelitian yang berkaitan dengan Bagaimanakah upaya penanggulangan 

tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu. Data 

yang diperoleh dari responden-responden yang dalam hal ini adalah Polsek 

Pringsewu dan Akademisi Hukum dalam hal ini adalah Erna Dewi dari 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

2. Data Sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari studi keputsakaan bahan-

bahan hukum. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini 

terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-

undangan: 
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1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

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

Acara Pidana (KUHAP). 

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu Bahan-bahan yang erat hubunganya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis 

serta memahami bahan hukum primer seperti literatur putusan hakim dan 

norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yangmemberikan informasi, 

petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukun primer dan bahan 

hukum skunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku, 

artikel, liputan, makalah, surat kabar, internet serta peraturan perundang– 

undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan 

Ternak Sapi. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalm suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 

(Tiga) orang dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Kanit Reskrim Polsek Pringsewu    : 1 orang 

2. Penyidik Pembantu Polsek Pringsewu  : 1 orang 

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

 
Jumlah       : 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data  

a. Studi Lapangan 

Dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara 

kepada narasumber adapun teknis wawancara yang penulis gunakan adalah 

dengan cara wawancara berstruktur, artinya dimana penulis sebelumnya 

menyiapkan daftar pertanyaan dan selanjutnya penulis kembangkan pada 

saat wawancara berlangsung.  

 

b. Studi Kepustakaan 

Dilakukan studi dokumentasi, dengan cara menginventarisasi, membaca, 

menelaah dan mengutip buku-buku dan peraturan-peraturan maupun 

undang-undang yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan 

tindak pidana pencurian. 

 

2. Pengelolaan Data 

a. Editing, yaitu memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

dibahas, kemudian dilakukan pencatatan.  

b. Intepretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data 

serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik 

kesimpulan. 
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c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok 

permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualifikatif dimana data-

data yang diperoleh disajikan dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk 

kalimat, kemudian diinterpretasikan berlandaskan teori yang ada dan perundang-

undangan yang relevan untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan 

pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif, yaitu suatu metode penarikan 

data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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56 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

A.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, jadi dapat disimpulkan bahwa : 

1. Upaya Kepolisian Sektor Pringsewu dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Hewan ternak adalah: 

a) Upaya Non Penal terdiri dari Melakukan sosialisasi dan himbauan dalam 

kurun waktu 1 bulan 3 kali kepada masyarakat terkait makin maraknya 

pencurian hewan ternak sapi, melakukan patroli rutin yang dilakukan 1 

minggu 3 kali ke desa-desa yang dinilai memiliki tingkat pencurian hewan 

ternak tinggi, pembuatan kandang bersama 1 titik minimal 15 ekor sapi guna 

mempermudah pengawasan setiap hewan ternak, meningkatkan sistem 

keamanan lingkungan tiap desa dengan melakukan kegiatan Ronda Malam di 

tiap desa di Kabupaten Pringsewu. 

 

b) Upaya penal terdiri dari Pemeriksaan di tempat kejadian memeriksa 

tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak, 

mencari keterangan saksi-saksi, pengamanan barang bukti, pemanggilan 

atau penangkapan tersangka, setelah dilakukan penangkapan terhadap 

tersangka maka dilakukan penahanan sementara, terhadap pelaku tindak  

pidana pencurian hewan ternak, selanjutnya Pemeriksaan dimuka 

penyidik, Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara 
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penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat. Pelimpahan 

perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum 

lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari 7 kasus  pencurian 

hewan ternak yang terjadi di wilayah Polsek Pringsewu hanya ada1 kasus 

yang perkaranya telah selesai di persidangan yakni kasus pencurian 

hewan ternak yang dilakukan oleh saudara Kusmiaji warga Podomoro 

yang telah diputus dalam persidangan selama 4 (empat) tahun pidana 

penjara, 

2. Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Pringsewu dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi yang paling dominan adalah 

Faktor Masyarakat dan Faktor Sarana dan Fasilitas. Rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena 

kebanyakan masyarakat berpikirian masih takut, enggan atau malas berurusan 

dengan kepolisian. Selain itu minimnya jumlah anggota yang bertugas hingga 

kurangnya jumlah kendaraan dan buruknya sarana jalan raya menjadi 

hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak 

sapi baik sesudah terjadi tindak pidana mapun sebelum terjadinya tindak 

pidana pencurian hewan ternak sapi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran: 

a. Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam 

penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi karena 

pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kepada pemerintah sebaiknya 
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dapat memperbaiki sarana dan fasilitas penunjang kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak dengan memperbaiki 

sarana dan prasarana jalan, serta menambah jumlah personil anggota 

kepolisian sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan dan kenyamanan 

didalam masyarakat Kabupaten Pringsewu. 

 
b. Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak 

menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta dapat meningkatkan 

kewaspadaan ketika meletakan hewan ternaknya dengan meletakanya didalam 

kandang yang dilengkapi dengan kunci pengamanan kandang dan diberi 

penerangan. 
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