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ABSTRAK  

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN 

PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN ANJUNGAN TUNAI 

MANDIRI (ATM) DI BANK BRI LAMPUNG UTARA 

(Studi Kasus di Polres Lampung Utara) 
 

Oleh  

 

RENI PEBRIANTI 

 

 

Pencurian merupakan bentuk kejahatan sosial yang susah dihilangkan, oleh karena 

itu manusia dalam menjalani kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan 

jarangnya pemukiman penduduk serta tidak terpantau oleh pihak kepolisian hal 

inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian dengan cara pembobolan 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Rumusan masalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana 

pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan faktor-

faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam upaya kepolisian terhadap 

penanggulangan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM).  

 

Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan secara yurisids normatif dan yuridis empiris. 

Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan 

keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Kasat Reskrim 

pada Polres Lampung Utara, Satpam bank BRI Lampung Utara dan Dosen bagian 

Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis terhadap data yang 

diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

diperoleh kesimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

yang dilakukan secara upaya penal yaitu dengan tindakan represif yaitu menindak 

dan memberantas pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) melalui jalur hukum. Selanjutnya dengan upaya non penal yaitu preventif, 

untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi: 

Tindakan Patroli yaitu tindakan melalui pendeteksian, penindakan atau represif, 

dialogis. Tindakan Penjagaan dan Tindakan Razia. Faktor-faktor penghambat 

adalah faktor penegak hukum yang kekurangan personil, faktor sarana dan 

fasilitas yaitu penambahan CCTV, faktor masyarakat yang kurang waspada 



 

 

 

Reni Pebrianti 

dengan lingkungannya sendiri, dan faktor budaya yaitu kebiasaan masyarakat 

yang tidak menghiraukan perbedaan budaya yang lama dengan budaya saat ini. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya aparat kepolisian berani menindak 

tegas segala macam bentuk tindak pidana terutama pencurian dengan cara 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Masyarakat dan pihak bank 

hendaknya bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar terjadi hubungan yang 

akrab, tidak menyembunyikan hal-hal yang akan menghambat proses 

penyelidikan dan penyidikan. 

 

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Kejahatan, Pencurian Anjungan Tunai 

Mandiri  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan bermasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa 

adanya jaminan akan kepastian hukum serta penegakan hukum yang baik demi 

terwujudnya ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas jaminan 

ini adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya 

pihak kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan dari 

masyarakat. Karena hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, 

disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa 

sosial dalam menangani masalah kejahatan. 

 

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. 
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Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini seringkali 

dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. 

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah kejahatan di Indonesia sampai bulan Mei 

2016 mencapai 352.936.
1
 Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dampak dari kejahatan tersebut dapat 

menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan ditengah 

masyarakat. Dampak negatif dan kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu 

asumsi yang dibuat-buat dalam menyikapi maraknya kejahatan yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat. Karena dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya 

merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang 

atau suatu kelompok masyarakat. 

 

Suatu kenyataan bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami 

perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat 

membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan 

kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta 

adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu 

cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya 

berbagai kejahatan pencurian. 

 

Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan 

yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang 

makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. 

Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam 

                                                           
1
 http://bps.go.id. Diakses pada 28 November 2016 
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membangun masyarakat yang taat hukum. Pencurian merupakan kejahatan yang 

sangat menggangu kenyamanan pihak bank. Untuk itu perlu sebuah tindakan 

konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. 

 

Kasus kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. 

Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban 

dalam masyarakat antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, 

pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan cara pembobolan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM), kebakaran, pemerkosaan, pemerasan, penyalah gunaan 

narkotika, kenakalan remaja, dan judi. Namun kejahatan yang sangat meresahkan 

pihak bank adalah kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM).  

 

Untuk mengurangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM). Perlu ada kerjasama antara aparat penegak hukum dengan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan aparat penegak hukum khususnya 

aparat kepolisian Indonesia, oleh karena itu partisipasi masyarakat juga sangat 

diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan seperti pencurian dengan cara 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang banyak terjadi. Masalah 

pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di 

masyarakat kita bukan lagi hal baru. Meskipun tempat dan tujuannya berbeda 

umumnya modus operandi pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) dinilai sama.  
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Saat ini yang terjadi adalah objektivitas upaya kepolisian terasa masih jauh dari 

harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, serta 

penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan perannya sebagai pelindung dan 

pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang 

tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam interaksi 

sesama warga masyarakat. 

 

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta 

peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang 

yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum 

dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan upaya 

kepolisian dalam penanggulangan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara 

sadar oleh manusia. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau 

pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian hidup.
2 

 

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum 

juga mengalami perkembangan di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi 

tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan 

itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. 

Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di 

masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian dengan cara pembobolan 

                                                           
2
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm,5. 
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Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pencurian dengan cara pembobolan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) adalah perbuatan pidana seperti yang termuat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  

Pasal 363 KUHP: 

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: 

1. Pencurian ternak; 

2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau 

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

api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. Pencuurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa 

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

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

dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu.   

 

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang 

susah dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam 

bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu 

terjadinya suatu kasus pencurian. Tindak pidana pencurian dengan cara 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini 

sudah sangat meresahkan masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di Unit 

Kaliumban, Lampung Utara.  

 

Kanit Resmob, Satreskim Polres Lampung Utara, Inspektor dua Aris Satrio 

mengamankan dua dari lima orang orang pelaku tindak pidana pencurian dengan 

cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Para pelaku mendatangi 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan sebuah mobil hardtop BE 1360 J yang 

diparkir di seberang jalan depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dalam 
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menjalankan aksinya para pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel 

pintu dengan menggunakan tang dan obeng. keduanya berinisial BG dan IN 

sedangkan ketiga rekannya melarikan diri, dan saat ini sedang akan kita lakukan 

penyelidikan lebih lanjut. 
3
 Konter Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terletak 

di Unit Kaliumban, Lampung Utara. 

 

Penulis tertarik dengan kasus ini karena penulis melihat sering terjadinya kasus 

tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), Belum lama ini juga terjadi pembobolan Anjungan Tunai Mandiri pada 

bulan mei  di bank danamon di jalan jendral sudirman nomor 7 dan terjadi 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada bulan 

Juli dijalan raya pakuon ratu desa serupa indah, Kotabumi Lampung Utara.  Dapat  

dilihat dari bulan mei hingga bulan September 2016 di Lampung Utara sudah 

terjadi tiga kali pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Akibat kurangnya 

fasilitas pengamanan di konter anjungan tunai mandiri kurang memadai seperti 

kurangnya CCTV di konter anjungan tunai mandiri, kuranganya patroli dari pihak 

kepolisian serta kurangnya pengamanan dari aparat penegak hukum setempat 

dalam mengamankan konter Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terutama didaerah – 

daerah yang jauh dari pantauan aparat kepolisian. 

 

Salah satu contoh kasus diatas pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani 

suatu kasus tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak dapat 

dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus 

memberikan efek jera kepada para pelaku. Mengingat banyaknya kasus tindak 

                                                           
3
 Anung Bayuardi, http://lampung.tribunnews.com/2016. diakses pada 27 November 2016 
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pidana pencurian dengan cara pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM), yang 

berarti bahwa usaha itu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian 

dengan cara pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM). 

 

Berdasarkan atas uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya 

dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “Upaya 

Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Cara 

Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Bank BRI Lampung Utara”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya kepolisan dalam penanggulangan kejahatan pencurian 

dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di bank BRI  

Lampung Utara? 

b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisan dalam penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) di bank BRI Lampung Utara? 

 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan diatas perlu diketahui ruang lingkup penelitian 

penulis ini meliputi Substansi ilmu Hukum Pidana, dengan objek penelitian terkait 

upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara 



8 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dengan lokasi penelitian dipilih di 

wilayah hukum Polres Lampung Utara pada tahun 2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui upaya kepolisan dalam penanggulangan kejahatan 

pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di bank 

BRI Lampung Utara. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisan dalam 

penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) di bank BRI Lampung Utara. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisan dalam penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM) dan faktor penghambat upaya kepolisan dalam penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM).  
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b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat kepada rekan-rekan mahasiswa, para aparat penegak hukum 

kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat serta masyarakat umum yang 

mengkaji terkait upaya kepolisan dalam penanggulangan kejahatan 

pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.
4
 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, 

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.
5
 

 

Teori upaya dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan 

bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan 

upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).  

a. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah: 

1) Menggunakan Hukum Pidana (Penal) 

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, 

                                                           
4
 Ibid, hlm, 125. 

5
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm, 73. 
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termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai 

dilakukannya pidana.
6
 Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan  

 

kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat refresif 

(penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi.
7
 

 

Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan 

menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua 

peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai older philosophy of crime 

control.
8
 Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana 

dalam hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut
9
: 

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan -

tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa 

jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, 

persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam 

pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas 

kebebasan pribadi masing-masing. 

b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak 

mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan disamping itu 

harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma 

yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja. 

 

                                                           
6
 Susanto, I.S,  Kriminologi Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995,  hlm, 118. 

7
 Barda Nawawi Arief, Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana., 

1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,  29. 
8
 Barda Nawawi Arief, Op, Cit, hlm, 142. 

9
 Barda Nawawi Arief, Op, Cit, hlm, 147. 
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c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata 

ditunjukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang 

yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma 

pada masyarakat. 

 

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan 

keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
10

 Politik 

kriminal menurut Marc adalah peraturan atau penyusunan secara 

nasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan 

akhir dari kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk 

mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah 

misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat 

dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan. 

 

2) Non Penal 

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-

upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya 

kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian 

sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-

kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. 

 

 

                                                           
10

 Susanto L.S, Op, Cit, hlm, 129. 
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Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial 

dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, 

penggarapan kesehatan, jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, 

agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; 

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan 

aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-

kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal 

secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci 

diintensifkan dan diefektifkan.  

 

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat 

sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu 

kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasi-

kan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem 

kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non 

penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi 

bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa 

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut: 

a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang 

tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan 

perlindungan masyarakat (social defence).  
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b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non 

penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling 

strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan 

kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta 

harus didukung dengan biaya tinggi. 

c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal 

merupakan “penal policy” atau “Penal Law Enforcement Policy” 

yang fungsionalisasi/ operasionalisasi. Faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan 

cara pembobolan ATM 

 

b. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana, teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan 

faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang 

dikemukakan di atas oleh Soerjono Soekanto yang pada hakekatnya sama 

meliputi:
11

 

1) Faktor perundang-undangan. 

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

ditetapkan.  

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, cetakan ke-11, 

Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm, 8. 
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5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari 

penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang 

dijelaskan di depan. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti- 

arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.
12

 

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan 

atau mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.
13

 

b. Kepolisian adalah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan 

sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam tugasnya polisi adalah seorang yang jujur, 

berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharpkan ditemukan 

dalam warga negara teladan.
14

 

c. Penanggulangan Hukum adalah proses atau cara persoalan tentang aturan 

yang mengikat didalam lingkungan masyarakat dan memiliki ketetapan dari 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Op,Cit.. hlm, 132. 
13

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 23. 
14

 Eko Budiharjo, 1998, Reformasi Kepolisian, Cv. Sahabat, Hlm. 31 
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pemerintah. Hal ini ditujukan demi menciptakan lingkungan masyarakat yang 

aman.
15

 

d. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil suatu 

barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, 

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum 

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 

e. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 

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

menentukan perbuatan-perbuuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
16

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang 

menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 

(lima) bab, yaitu:  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

 

                                                           
15

 Soerjono Soekanto, Op,Cit.. hlm 134. 
16

 Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta 1993, Hlm, 7. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar 

belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian 

yang terdiri antara lain : tinjauan umum tentang polri, pengertian dan unsur-unsur 

tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum pidana, upaya penanggulangan tindak pidana, teori 

pemidanaan. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yang berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil 

penelitian, yang tediri dari upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan 

cara pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM) dan faktor-faktor penyebab 

pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan anjungan tunai 

mandiri (ATM). 

 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Polri 

 

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya 

dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota 

Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas 

menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks 

bagian dari suatu pemerintahan.
17

 

 

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah 

dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah 

menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut 

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

definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan 

pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan 

cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa  

 

                                                           
17

 Andi Munwaman sejaarah singkat POLRI http:// www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04 

diakses pada tanggal 23 November 2016 

http://www.hukumonline.com/hg/narasi/2004/04
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yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara 

pengadilan.
18

 

 

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik 

agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang- 

undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta 

terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan 

negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya 

tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. 
19

 

 

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam 

arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi 

kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap 

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan 

keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan
20

 

 

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah 

“suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan 

ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu 

anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan 

ketertiban).
21

 

 

 

 

                                                           
18

 Momo Kelana, Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories 

Komperatif. (jakarta: PTIK, 1972). hlm 18. 
19

 Andi Munawarman. Op.cit. hlm 4 
20

 Ibid. hlm 22 
21

 W.J.S. Purwodarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm 763 
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Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: 

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

 
Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja 

yaitu sebagai berikut: 

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum. 

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 

permasalahan masyarakat. 

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan 

hukum di kalangan masyarakat. 

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat. 

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang 

memmbelakangi.
6

 

 

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan 15 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, yaitu : 

 

Pasal 13 

 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayannan kepada 

masyarakat. 
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Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

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

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

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

pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya; 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
 

Pasal 15  

Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan berwenang: 

a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian; 

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
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h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. mencari keterangan dan barang bukti; 

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

 

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

1. Istilah Tindak Pidana 

Pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda :  

a. Delik (delict). 

b. Peristiwa pidana. 

c. Perbuatan pidana. 

d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.  

e. Hal yang diancam dengan hukum. 

f. Perbuatan yang diancam dengan hukum 

g. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang 

sampai sekarang). 

 

Tindak Pidana sebagai terjemahan dari “Strafbaar feit” merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.
22

 

 

2. Pengertian Tindak Pidana 

Menurut Sudradjat Bassar, mempergunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah 

yang paling tepat untuk menterjemahkan “strafbaar feit”, dengan mengemukakan 
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 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm, 69. 
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alasan “istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai 

istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Di samping itu pemerintah di dalam 

kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, 

umpamanya di dalam peraturan-peraturan pidana khusus.23 

 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 

apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli 

hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istialah itu.Sayang sekali 

sampai kini belum ada keseragaman pendapat.
24

 

 

Rumusan pengertian tindak pidana (straafbaarfeit) yang diatur dalam asas hukum 

pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa 

latin biasanya dikenal dengan Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege 

Poenali. Maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan,2 

ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan 

peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
                                                           
23

 Bassar , Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: Ghalian, 1999, hlm, 1. 
24

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm,67. 
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
25

 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya 

maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 

tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam 

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.
26

 

 

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang 

berbeda sebagai berikut :
27

 

a. Pompe 

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu : 

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

dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanan 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. 
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 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Gramedia Pustaka, Jakarta, 

2000, hlm, 22. 
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1996, hlm, 7. 
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 Tri Andriman, Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya 
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2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh 

peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum. 

b. Simons  

Tindak pidana adalah “kelakuan/handling yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 

c. Vos  

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh 

peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 

dengan ancaman pidana”. 

d. Van Hamel 

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-

undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakuakan dengan kesalahan”. 

e. Moeljatno 

Perbuatan pidana (tindak pidana–pen) adalah “perbuatan yang dilarang oleh 

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

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” . 

f. Wirjono Prodjodikoro 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) 

bagian, yaitu: 
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1) Tindak pidana materiil. 

Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang 

dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat 

tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. 

2) Tindak pidana formil. 

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang 

dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan 

akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. 

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian 

tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
28

 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana; 

c. Melawan hukum; 

d. Dilakukan dengan kesalahan; 

e. Orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka 

sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut aliran dualistis, belum tentu karena 

harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana atau tidak. 

Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam 
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 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm, 40. 
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merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan/aliran dualistis 

adalah H.B vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno.29 

 

Sudarto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut: 

a. Perbuatan (manusia); 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat 

formil); dan 

c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).
30

 

 

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana 

(yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawaban 

pidana ini melekat pada orang/pelaku tindak pidana, menurut Moeljatno unsur- 

unsur pertanggungjawaban pidana meliputi : 

a. Kesalahan. 

b. Kemampuan bertanggungjawaab. 

c. Tidak ada alasan pemaaf.31 

 

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian  

 

Pencurian (diefsal) diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 

367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana 

pencurian terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif. Berikut merupakan 

penjabaran unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362-367 KUHP :  
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Pasal 362 KUHP : 

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

Pencurian dalam bentuk pokok ini mengadung unsur objektif dan subjektif. 

 

Pasal 363 : 

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: 

1. Pencurian ternak; 

2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau 

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

api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. Pencuurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa 

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; 

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

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

dapat mengamil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu.  

 

Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut 

ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Pasal 364 KUHP : 

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, 

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak 

dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima 

rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga 

bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” 

 

Pasal 365 KUHP : 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 

menguasai barang yang dicurinya.” 
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(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri 

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.” 

(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 rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api 

atau trem yang sedang berjalan; 

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 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 dikenakan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun.” 

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

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

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

dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 

dan 3.” 

 

Pasal 366 KUHP : 

“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam 

Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak 

tersebut dalam Pasal 35 no 1-4.”  
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Pasal 367 KUHP : 

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

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

meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap 

pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.” 

(2) “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau 

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

dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 

terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 

pengaduan yang terkena kejahatan.” 

(3) “Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh 

orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas 

berlaku juga bagi orang itu.” 

 

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut antara lain : 

1. Unsur Objektif 

a. Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen) 

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan 

bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah 

suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan 

gerakan- gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan 

menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu 

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa 

dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai 

melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda 

tersebut ke dalam kekuasaannya 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 pencurian secara 
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sempurna.Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 

Nopember 1894 yang menyatakabahwa "perbuatan mengambil telah 

selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian 

melepaskannya karena diketahui". 

 

b. Unsur Benda 

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai 

dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) 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, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu 

rumah yang telah terlepas/dilepas. 

 

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai 

dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat 

dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak 

dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut 

sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 

KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda 

yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu 

pengertian lawan dari benda bergerak. 
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2. Unsur Subjektif 

a. Maksud Untuk Memiliki 

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur 

maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), 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 memilikinya. 

 

Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak 

pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak 

milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, 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 sebagai barang miliknya. Apabila dihubung 

kan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan 

mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap 

batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. 

 

b. Melawan hukum 

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu 

ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar 

memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
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bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur 

melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan 

hukum subjektif. 

 

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

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain :
32

 

 

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

 

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 atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan 

atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. 

 

Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law 

enforcement saja, akan tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan 

hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-

kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

 

Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh 

hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga 
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masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan 

peraturan dengan perilaku yang mendukung. 

 

2. Faktor Penegak Hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum 

dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran 

adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak 

hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta 

harus diaktualisasikan. 

 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung 

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 peranannya sebagaimana mestinya. 

 

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. 
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Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

 

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya 

penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan 

mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, 

karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata 

lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani. 

 

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 penegak hukum, semakin banyak penyesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan 

peraturan hukum tersebut. 

 

E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Upaya penanggulanan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi 

kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa 

keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap 

berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 
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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 

berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang. 

1) Menggunakan Hukum Pidana (Penal) 

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya 

refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.
33

 

Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal 

lebih menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ 

penumpasan sesudah kejahatan terjadi.
34

 

 

Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu 

sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control.
35

 Menurut 

Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, 

adapun intinya sebagai berikut
36

: 

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan -

tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh 

untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan 
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terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara 

dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-

masing. 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai 

bentuk sekali bagi yang terhukum dan disamping itu harus tetap ada 

suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan 

itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja. 

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan 

kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat 

yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat. 

 

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan 

keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus 

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
37

 Politik 

kriminal menurut Marc adalah peraturan atau penyusunan secara nasional 

usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari 

kebijakan kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai 

tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya 

kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan 

menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan. 

 

2) Non Penal 

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya preventif, yaitu upaya-upaya 

yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, 

merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum 
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kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain 

berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau 

tidak langsung menimbulkan kejahatan. 

 

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan 

kesehatan, jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan 

usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan 

lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-

usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan 

demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif 

yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, 

memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan.  

 

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat 

fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan 

kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh 

kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara 

yang teratur. 

 

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya 

yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh 

sektor kebijakan sosial. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan 

(goal), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan perlindungan 

masyarakat (social defence).  

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis 

melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan 

penal mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta harus 

didukung 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). 

3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metode 

penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.
38

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode 

atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
39

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendeatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan 

narasumber yaitu petugas yang berwenang dengan masalah yang akan 

                                                           
38

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2002, hlm, 126. 
39

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009, hlm, 13-14. 



40 

diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi 

penelitian.  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.
40

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah Data primer adalah data yang didapat secara langsung 

dari sumber pertama.
41

 Dengan demikian data primer yang diperoleh 

langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan 

pokok penelitian. Penulis akan mengakaji dan meneliti sumber data yang 

diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak 

yang terkait dalam perkara tindak pidana pencurian dengan cara 

pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, 

arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, 

konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang 

berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat 

yang terdiri dari bahan hukum antara lain : 
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a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 

berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 

mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam 

penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). 

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

Hukum Acara Pidana. 

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

Republik Indonesia. 

4) Kitab Undang-UndangHukum Pidana Pasal 362.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 

lain.
42

 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, missal 

kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan 

penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara    : 2 orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang 

3. Satpam Bank BRI Lampung Utara    : 1 orang + 

Jumlah:          4 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
43

 

1. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

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

sertamelakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan. 

 

2. Studi Lapangan  

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. 
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E. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data 

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian diinterpretasikan 

dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematik, kemudian diinterpretasikan 

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan 

terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu 

kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu 

suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.  



 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, pada bab-bab sebelumya maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri di Bank Rakyat Indonesia Lampung 

Utara (Studi kasus di Polres Lampung Utara) yaitu: 

a. Upaya penal, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi yaitu 

menindak dan memberantas pencurian pembobolan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) melalui jalur hukum atau aparat keamanan yang dibantu 

oleh penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh 

masyarakat. Tindakan yang dilakukan menggunakan 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 32, 363, dan 365 khususnya pada Pasal 363 yaitu pencurian dengan 

pemberatan.  
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b. Upaya Non Penal yaitu penanggulangan kejahatan secara preventif yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang 

pertama kali. Upaya ini meliputi tindakan Patroli yaitu tindakan 

pendeteksian, penindakan atau represif, dialogis. Upaya pre-emtif adalah 

penanganan kasus dengan cara pencegahan yang dilakukan secara dini, 

seperti penyuluhan dan pemberian spanduk mengenai bahaya pencurian 

pembobolan da penambahan CCTV. Upaya preventif melalui beberapa 

faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoodinasi bersama satuan 

kepolisian Polres Lampung Utara untuk melaksanakan patroli dan razia. 

Selanjutnya faktor masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan antar 

warga sekitar, polisi, dan pihak bank seperti rembuk pekon untuk 

menciptakan keamanan dan ketertiban pada setiap dusun-dusun di 

Lampung Utara. 

 

2. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian di Polres Lampung Utara dalam 

menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM); 

a. Faktor Penegak Hukum  

Kekurangan personel membuat tidak efektif pekerjaan dibidangnya 

masing-masing, masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya 

contohnya program penyuluhan Polres Lampung Utara yang belum 

menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan maraknya 

kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 
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b. Faktor Sarana dan prasarana 

Sarana di Lampung Utara masih terbatas seperti contohnya tidak jelasnya 

rekaman CCTV yang diberikan pihak bank, mesin Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) yang sudah tidak layak digunakan, letak posisi spot-spot 

mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang jauh dari keramaian dan 

juga sering kali pihak kepolisian susah untuk menjangkau daerah 

pedesaan yang terutama daerah yang dipedalaman untuk patroli. 

 

c. Faktor Masyarakat  

Masyarakat adalah besar pengaruhnya dalam suatu penegakan hukum, di 

Lampung Utara masyarakat kurang memperhtikan keadaan sekitarnya 

dan kurang aktif bekerja sama dengan pihak kepolisian. 

 

d. Faktor Kebudayaan 

Kebiasaan yang meremehkan atas bahaya terhadap orang asing seringkali 

menjadi modus dari para pelaku untuk memanfaatkan situasi ini. Sikap 

waspada dan tidak meremehkan kebiasaan yang ada akan menjaga diri 

dan harta benda kita dari perbuatan yang tidak kita inginkan dari para 

pendatang yang ada di Lampung Utara. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan, saran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Upaya utama dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara 

pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pihak kepolisian khusunya 

Polres Lampung Utara sebaiknya harus mengutamakan upaya preventif guna 

menekan angka pertumbuhan kejahatan ini yaitu dengan meningkatkan 

kinerja kepolisian seperti razia, patroli dan pengawasan daerah rawan atau 

daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan 

pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat pastinya akan membantu 

terlaksananya upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin 

hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam mengayomi dan 

melindungi masyarakat. 

 

2. Faktor Penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 

pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di bank 

Rakyat Indonesia Lampung Utara Studi kasus di Polres Lampung Utara) 

hendaknya pihak bank bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak 

terjadinya penghambatan dan dapat teratasi apabila sosialisasi yang diberikan 

pihak kepolisian memiliki pendekatan dan pengarahan yang baik kepada 

seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan 

lingkungan mereka. 
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