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ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG ANAK PELAKU PENCURIAN 

DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM 

(Studi Kasus Di Wilayah Polres Lampung Timur) 

 

Oleh: 

AGUNG FERNANDO SATRYA 

 

Tindak pidana kejahatan anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam kendaraan bermotor akhir-akhir ini membuat 

masyarakat merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor 

apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi, Pelaku kejahatan khususnya kejahatan 

pencurian yang dilakukan oleh anakyang tidak berpendidikan, adapun pelaku 

yang melakukan pencurian masih berada pada tingkat pendidikan SD dan SMP. 

Penelitian ini untuk mengetahui (1)Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya 

anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, (2) 

Bagaimana upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya 

anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Secara 

Yuridis Normatif,Pendekatan Secara Yuridis Empiris dengan cara melihat fakta-

fakta yang ada dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh dari Polres Lampung Timur dan Dosen pada Fakultas hukum 

Universitas Lampung yang berhubungan dengan bahasan kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak 

pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di 

Kabupaten Lampung Timur adalah faktor rendahnya tingkat pendidikan dari 

anak-anak sebagai pelaku dan perilaku kriminal dari pelaku kejahatan itu sendiri 

(faktor intern)serta faktor kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan 

kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan sosial pelaku, dan faktor penegakan 

hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan 

tindak pidana pencurian sepeda motor yang dapat dilakukan oleh aparat penegak 

hukum adalah dengan melakukan patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan 

terjadi pencurian sepeda motor. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan 

Bermotor, dan menggali informasi-informasi mengenai modus operandi, nama- 
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nama tersangka, dan tempat persembunyiannya dari pelaku pencurian sepeda 

motor yang telah ditangkap. Saran penulis dibutuhkan perbaikan internal maupun 

eksternal terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya 

berbagai tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor di 

Kabupaten Lampung Timur. Pendidikan hukum tentu akan menjadi opsi dari 

perbaikan internal maupun eksternal. Dibutuhkan sosialisasi mengenai berbagai 

modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk 

pencegahan, dan pemberian sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak 

korban dapat menjadi langkah penanggulangan. 
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"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka 

lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk 
menunggu inspirasi."  

(Ernest Newman) 
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I. PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang majemuk dan mempunyai populasi 

kepadatan penduduk hampir merata diseluruh kepulauan Indonesia, seiring 

berkembangnya waktu dan zaman terjadi ketidak seimbangan antara penghidupan 

serta mata pencaharian, oleh karena itu dalam hal ini terjadilah pergeseran suatu 

norma dan kaidah-kaidah hukum, masyarakat seakan-akan pada zaman sekarang 

menuntut pemerataan yang adil kepada pemerintah untuk mengentaskan masalah 

kemiskinan dan yang paling vital adalah masalah lapangan pekerjaan yang sulit 

ditemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu banyak masyarakat yang beralih 

profesi yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan 

melanggar hukum yaitu dengan cara merampas barang milik orang lain dengan 

cara melawan hukum dan ketentuan undang-undang. 

Beragamnya tindak pidana diakibatkan dari perkembangan teknologi dan 

perkembangan kultur sosial dan ekonomi, tindak pidana betapapun kecilnya selalu 

mendatangkan kerugian dan membawa dampak negatif dalam pergaulan hidup 

bersama, kemiskinan merupakan salah satu kondisi hidup manusia yang dapat 

membawa pengaruh terhadap munculnya kejahatan, khususnya kejahatan 

terhadapa pencurian kendaraan bermotor. Hubungan kemiskinan dengan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikatakan berkaitan satu sama lain, 
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dimana kondisi hidup miskin cenderung membuat orang lebih berani melakukan 

tindak pidana karena hal itu terdorong dari keadaan hidupnya yang serba 

kekurangan sehingga mereka tidak berfikir panjang sebelum melakukan suatu 

perbuatan tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam. 

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu 

kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu sebuah tindakan konsisten yang dapat 

menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan dan faktor 

lingkungan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan 

yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang 

makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan 

aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada bebrapa aspek,yaitu ekonomi, 

sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu 

dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. 

Pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan anatara anggota-anggota 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya.Pergaulan tersebut menimbulkan 

berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.
1
 

Pencurian ada karena disebabkan faktor kemiskinan, kebodohan, dan desakan 

ekonomi yang cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). 

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara terutama dengan menggunakan senjata 

tajam. Hal seperti ini yang mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan 

dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan 

tindakan kriminal,yang dilakukan oleh segelintir orang. Sebagai salah satu 

                                                           
1
Chainur Arasjid,Dasar-Dasar Ilmu Hukum,Jakarta.2000, hlm 133. 
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perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, 

kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah 

masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. 

Kejahatan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan 

yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan 

masyarakat saat ini. 

Kejahatan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan 

yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan 

masyrakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan 

manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban 

umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai 

saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan 

kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha 

mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang 

bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut.Berkaitan dengan 

kejahatan, maka kekrasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu 

tersendiri. 

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan 

pelaksanaan suatu aturan (sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sosial, dimana dalam kenyataan (Sein), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan 

itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, 

yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku 

secara umum kepada setiapp warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak 
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diskriminatif.
2
Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini yang terjadi 

dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi 

Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Timur adalah pencurian kendaaran 

bermotor dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 367 

KUHP. Berikut bentuk pokok delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam 

Pasal 365 KUHP, adalah “diancam pidana paling lama Sembilan tahun, pencurian 

yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 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. 

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media 

cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaaran bermotor roda 

dua bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus 

mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang terjadi di 

masyarakat. Demikian pula halnya di Kabupaten Lampung Timur di daerah 

tersebut penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil 

pantauan penulis masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor roda dua 

dengan cara kekerasan. 

 

 

                                                           
2
Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung : Justice 

Publisher.2014.hlm 19. 
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Tindak pidana kejahatan anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam kendaraan bermotor akhir-akhir ini membuat 

masyarakat merasa resah dan takut untuk mengendarai kendaraan bermotor 

apalagi saat melintasi jalan-jalan yang sepi, apabila aparat kepolisian terlambat 

bahkan tidak bisa mengungkap kasus ini, hal ini disebabkan banyaknya kendala 

dalam kasus yang dihadapi oleh pihak kepolisian diantaranya adalah keterbatasan 

jumlah personil dikesatuan Reserse, sedangkan kelompok-kelompok tindak 

kejahatan ini semakin banyak. 

Keadaan yang demikian dapat menyebabkan masyarakat menjadi pesimis untuk 

dapat menemukan kembali kendaraan yang hilang dan masyarakat juga menjadi 

lebih senang mencari sendiri kendaraannya tersebut dan yang lebih merisaukan 

adalah masyarakat menjadi sering main hakim sendiri terhadap tersangka yang 

belum terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut. 

Fenomena pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung 

Timur ini menarik untuk dikaji hal ini penting karena nampaknya profesi 

kejahatan sudah menjadi semacam budaya tersendiri dan sudah mendapat “izin” 

dari masyarakat tertentu. Apa tidak ada pekerjaan lain di kampung yang bisa 

mereka kerjakan sampai pilihan sadar memilih menjadi “penjahat” sebagai opsi 

terakhir. 

Salah satu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata 

tajam di Lampung Timur  adalah pada hari senin tanggal 08 Agustus 2016 sekitar 

pukul 20.30 WIB, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP 
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yang berlokasi di Lapangan PU Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara di 

Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh dua pelaku dengan cara meminta 

secara paksa dan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau yang 

diselipkan dipinggang dengan mengatakan suatu kalimat yang membuat korban 

menjadi ketakutan sembari menunjukkan gagang pisau kepada korban, lalu kedua 

pelaku mengambil dua (unit) Hanphone milik kedua korban. Akibat kejadian 

tersebut korban mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah). Dan orang tua korban melaporkan kejadian tesebut ke kantor polisi 

untuk di tindak lanjuti. 

Contoh kasus lain adalah pada kasus yang terjadi di Kampung Udik, Desa Bojong, 

Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, pada Rabu, 4 September 2013 

dini hari Saat itu, ketiga pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel 

pintu rumah. Ketika itu, korban hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih 

balita, sementara suaminya bekerja shift malam sebagai satpam. 

Pas masuk korban mengetahuinya, kemudian salah satu pelaku menodong korban 

dengan pisau dan mengancam korban," imbuhnya. Korban kemudian diikat tali 

rafia, lalu dibawa ke kebun belakang rumah. Para pelaku kemudian menjarah 

sejumlah perhiasan emas korban. 

Pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang 

tidak berpendidikan, adapun pelaku yang melakukan pencurian masih berada pada 

tingkat pendidikan SD dan SMP, karena itulah faktor pendidikan merupakan 

faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya 

kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Lampung Timur.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Kriminologis Tentang Anak Pelaku 

Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam(Studi Kasus Di 

Wilayah Polres Lampung Timur) 

 

B.Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tentang anak pelaku pencurian 

dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi 

terjadinya tentang anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan 

senjata tajam? 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini terfokus pada terjadinya pencurian dengan 

kekerasan yang menggunakan senjata tajam dan kemudian dikaitkan dengan 

faktor-faktor penghambat dalam menanggulanginya dan upaya yang dilakukan 

kepolisian dalam proses tindak pidana tersebut.ruang lingkup penelitian ini waktu 

dan tampatnya di lakukan pada tahun 2017 di Polres Lampung Timur. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adanya penelitian ini dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan 

permasalahan di atas tujuan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. 
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b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan olehaparat penegak hukum untuk 

menanggulangi tindak pidanapencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari dua manfaat yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan penulisan ini, dijadikan sebuah pedoman dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, Penegak Hukum dan 

bagi Pemerintah dalam melakukan penelitian khususnya masalah yang berkaitan 

dengan aspek hukum pidana. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan kemampuan daya 

nalar atau pola pikir dan memberikan masukan serta kontibusi khususnya bagi 

Penegak Hukum, masyarakat, dan Tokoh Adat setempat khususnya yang 

berkenaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

bterjadi di Lampung Timur. 
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E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

1. Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan 

Adapun beberapa teori-teori tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu : 

a. lingkungan 

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne.dalam teori sebab-sebab terjadinya 

kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih 

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. 

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa 

lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 

melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : 

1.     Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; 

2.     Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; 

3.     Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 

4.      Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,hlm.125. 
4
Soejono, D., Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42. 
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Jadi, selian dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), fakto eksternal 

yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan 

yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh 

lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah 

ia akan menjadi orang jahat atau baik.” 

 

3.  Kontrol Sosial 

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyatakan 

bahwa : 

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang 

wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya 

norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.Ada dua macam 

kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal 

kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak 

mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan 

kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-

norma atau peraturan menjadi efektif.
5
 

 

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang 

dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang 

mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu 

kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang 

                                                           
5
Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, Hal. 32. 
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tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat 

dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 

 

4.    Spiritualisme 

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut kerohanian 

dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya 

seseorang.Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama 

seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan 

kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka 

semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada 

kejahatan. 

 

5.    Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan 

terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi 

kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab 

kejahatan”. Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan 

hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. Karena penanggulangan 

kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai 

pengenaan hukuman.Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah 

usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang 

telah melakukan kejahatan. 

 

Menurut Soedjono menyatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai 

berikut : “Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan 
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represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja 

merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”. 

a.   Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas 

sosial. 

b.   Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus meliputi 

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1.      Sistem dan organisasi kepolisian yang baik; 

2.      Peradilan yang objektif; 

3.      Hukum dan perundang-undangan yang wibawa; 

4.      Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi; 

5.      Pembinaan organisasi kemasyarakatan; 

6.      Partisipasi masyarakat; 

 

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnyanya kejahatan.
6
 

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang 

terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, 

pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.
7
 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut : 

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh 

anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi 

keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama 

badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.
8
 Berdasarkan uraian di atas 

maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, 

                                                           
6
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 61. 

7
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 113 

8
Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, Hal. 31 



13 
 

maka kepada masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat 

penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. 

2. Teori penanggulangan kejahatan 

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif 

(mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif  

(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing  

usaha tersebut : 

 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga 

kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Untuk melakukan tindakan preventif 

adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik 

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah 

dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
9
 

 

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting 

adalah : 

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

sempit; 

2)    Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 

a.     Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat 

jahat. 

                                                           
9
A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan 

Hukum, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46 
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b.     Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan 

meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya 

kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi (pengangguran, kelaparan, 

mempertinggi peradapan, dan lain-lain); 

3)    Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan 

berusaha menciptakan; 

a.    Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 

b.    Sistem peradilan yang objektif 

c.     Hukum (perundang-undangan) yang baik. 

4)    Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; 

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

kejahatan pada umumnya. 

 

2.      Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
10

Tindakan respresif lebih 

dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain 

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

ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan 

datang.Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan 

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, 

eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. 

 

 

                                                           
10

Soejono D, Op. Cit, hal. 32 
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Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik 

rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik 

rehabilitasi, yaitu : 

1.      Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, 

sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman 

kurungan. 

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

biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan 

konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri 

dengan masyarakat.
11

 

 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha 

untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) 

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan 

memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.Jadi lembaga permasyarakatan 

bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat 

atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. 

 

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(1)   Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 

(2)   Peradilan yang efektif. 

(3)   Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

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

                                                           
11

Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980, hal. 399. 
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(5)   Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 

(6)   Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya kejahatan. 

(7)   Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
12

 

 

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas 

merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yagn dilakukan oleh Polisi dalam 

rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian. 

2.Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau akan diteliti.
13

 

Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan skirpsi ini antara 

lain : 

1. Analisis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 

2. Kriminologis adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan 

perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses 

perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 

3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah 

tanpa seizin pemilik. 

                                                           
12

Soedjono, D, Op. Cit, hal. 45. 
13

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, I Press, Jakarta, 1986, hlm 132 



17 
 

4. Kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan 

yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang 

lain, maupun lingkungan. 

5. Senjata Tajam 

Adalah senjata yang ditajamkan untuk digunakan sebagai alat untuk 

melukai sesuatu. 

F.Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, 

maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan kepada korbannya 

(studi kasus polres Lampung Timur), permasalahan-permasalahan dengan dibatasi 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teori dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan pengertian mengenai pemahaman pada pengertian-pengertian 

umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang 

nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku 

dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan 

dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai tinjauan kriminologis tentang tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. 
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III. Metode Penelitian 

Bab ini berisikan prosedur penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan 

jenis data, penuntutan responden, prosedur pengumpulan data dan pengolahan 

data serta analisa data. 

 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan uraian tentang 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam yang 

dilakukan kepada korbannya dan uapaya menanggulangi kasus tersebut. 

 

V. Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang 

kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan 

skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang 

diteliti. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.Analisis Umum Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi 

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat 

dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, 

kemudian berusaha semaksimal  mungkin untuk  mengetahui faktor yang 

menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan 

menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya 

kejahatan. 

Penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli kriminologi, antara lain. Dari 

segi etimologis istilah krminologis terdiri atas dua suku kata yakni crimes yang 

berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut 

pandangan etimologi maka istilah kriminologi  berarti  suatu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang 

dilakukannya. 

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya 

kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk 

menekan laju perkembangan kejahat Seorang antropolog yang berasal dari 

Prancis, bernama Paul Topinard, mengemukakan bahwa: “Kriminologi adalah 
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suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu 

sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang  berarti 

kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan
14

.” 

Kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk 

menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian   

kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut: 

15
memberikan definisi kriminologi adalah: “Pengetahuan yang mempelajari 

sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala 

manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu 

pengetahuan secara lebih luas lagi.” 

Demikian pula menurut W.A. Bonger mengemukakan bahwa, “Kriminologi 

adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan 

seluas-luasnya” Lanjut menurut W.A.Bonger menentukan suatu ilmu 

pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
16

 

1) Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu 

prosedur pemikiran untuk merealisasikan suatu tujuan atau sesuatu cara 

yang sistematik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. 

2) Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai 

bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan  

segi lainnya, selanjutnya dengan peranan 

masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan. 

3) Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan 

                                                           
14

 Topo Santoso, Kriminologi, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 9 
15

 Ibid., 
16

 Ibid., 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Ey_9mpIAAAAJ&citation_for_view=Ey_9mpIAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
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dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan objeknya (hal yang 

diketahui). 

Bahwa “kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu 

ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, 

kemiskinan, narkotik dan lain-lain. 

Selanjutnya membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:
17

 

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

(somatis). 

2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat. 

3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari 

sudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat 

yang sakit jiwa. 

5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman 

 

Paul Moedigdo Meoliono mengemukakan bahwa:“Pelaku kejahatan mempunyai 

andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-

mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan 

dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat 

tersebut.”  

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibid., hlm 14 
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“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia   

menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Kerena kejahatan  

merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia 

agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.” 

 

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh oleh penjahat sedangkan pengertian mengenai 

gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara 

ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya. 

 

Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai 

dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-

lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyaraka. Sebagai Ilmu 

pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut 

orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela. Berdasar 

rumusan para ahli di atas tentang kriminologi, sepertinya mempunyai persamaan 

satu dengan lainnya, walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkan 

kriminologi berbeda, tetapi perbedaan itu tidak mempengaruhi hakekat 

kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada kejahatan, 

mencari sebab orang melakukan kejahatan dan mencari mengapa orang menjadi 

jahat, sekaligus mencari cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan serta 

mendidik penjahat agar kembali baik di mata masyarakat. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 

Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:
18

 

a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab 

kejahatan; 

b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya 

hukum, perkembangannya serta arti dan faedahnya; 

c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi- kondisi 

yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 

 

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal 

pokok, yakni:
19

 

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws); 

b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan (breaking of laws); 

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 

laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanngar 

hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon  

pelanggar  hukum berupa  upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal 

prevention). 

 

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process of making laws)  maka  

yang jadi pokok bahasannya meliputi  definisi  kejahatan, unsur-unsur kejahatan, 

relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan. 

Sedangkan dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran- aliran (mazhab-

                                                           
18

 I. S. Susanto, Kejahatan Dari Sisi Kriminologi, Sinar Grafika, Surabaya, 1990, hlm 10 
19

 A.S. Alam, Kriminologi Sebagai Ilmu Pengetahuan, Gramendia Bandung, 2010,  hlm, 2-3 
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mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai prespektif kriminologi 

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran 

hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya penanggulangan/ 

pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emtif,preventif,represif, dan 

rehabilitatif. 

 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai 

kejahatan, yaitu, pertama norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, 

kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, 

atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap 

kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta 

tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang 

timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan 

masyarakat luas. 

 

3.Pembagian Kriminologi 

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:
20

 

Kriminologi Teoritis 

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 

pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahu- annya mengenai 

sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 

1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-

tanda yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut 

Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya yang panjang, 

                                                           
20

 A.S. Alam 2010, hlm 4-7. 
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rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya moncong dan 

seterusnya. 

2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 

sebagai gejala sosial. Yang tidak termasuk didalam kategori sosiologi 

kriminal adalah: 

a. Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab- sebab 

timbulnya suatu kejahatan, 

b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara 

letak suatu daerah dengan kejahatan, 

c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 

antar cuaca dan kejahatan. 

3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 

sudut ilmu jiwa. Termasuk dalam golongan ini adalah: 

a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan 

penjahat. 

b. Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan  yang mempelajari 

kejahatan dari segi sosial. 

4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari 

penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa. 

5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan 

faedah hukum. 
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Kriminologis Praktis 

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul 

di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah 

merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-

cabang dari kriminolgi praktis ini ialah: 

a. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 

memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 

meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 

counceling) penyediaan sarana olahraga dan lainnya 

b. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara menetapkan 

hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari 

kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk 

dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan 

keyakinan serta pembuktian sedangkan untuk dapat memperoleh 

semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si 

penjahat melakukan kejahatan. 

c. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik 

kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 

 

B. Pengertian Pencurian 

Pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) dengan rumusan sebagai berikut:“Barangsiapa 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 denda paling banyak 
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Sembilan ratus rupiah.” 

 

Pasal 362 KUHP merupakan pokok tindak pidana pencurian. Sebab semua unsur 

dari delik pencurian dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-

pasal KUHP lainnya, tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik 

pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama kejahatan pencurian tersebut 

disertai dengan unsur pemberatan atau unsur peringanan. 

Unsur-unsur tindak Pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum pada pasal 

tersebut, adalah sebagai berikut : 

a. Perbuatan mengambil; 

b. Barang; 

c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 

d. Secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. 

Selanjutnya dikemukakan tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 

1) Diancam dengan pidana penjara maksimum 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 sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang 

yang dicuri. 

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

a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam 
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kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

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

c).Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

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

pakai jabatan palsu; 

d) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat. 

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan 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 kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

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

3.Mengacu pada rumusan diatas, maka dapat dikategorikan dalam pencurian 

dengan kekerasan apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP. 

 

Kekerasan atau tindakan kekerasan yang diartikan dengan kekerasan adalah 

setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Banyak 

permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Masalah-masalah 

sosial yg sering terjadi di tengah masyarakat, tidak bisa di pungkiri lagi bahwa 

yang namanya perkembangan zaman di saat ini, pasti akan menimbulkan 

beberapa masalah di tengah masyarakat. Antara lain sering kita perhatikan, 

masalah sosial yang sering terjadi adalah kasus pencurian. Kejadiannya pun tidak 

mengenal siapa, dimana dan kapan. Jadi setiap ada kesempatan, itu adalah 

peluang para pencuri masuk untuk mengambil benda yang ia inginkan. 
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Pencurian sering diidentikkan dengan permasalahan ekonomi. Hal ini ada 

benarnya, sebab motif yang muncul dalam kasus-kasus semacam ini adalah 

kondisi ekonomi dari pelaku yang mendesak, dengan beragam permasalahan yang 

ujung-ujungnya adalah masalah keuangan. Ditambah lagi pondasi keimanan yang 

lemah, atau keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, 

sehingga seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. 

 

Masalah-masalah yang terjadi masyarakat dapat penulis carikan solusinya, yaitu 

harus ada pendekatan dari penghuni kos, mempererat interaksi diantara mereka. 

Supaya tidak tercipatanya sifat apatis dan memupuk sifat saling perduli. pada 

faktor internal dimana peran keluarga sangatlah penting dalam membentuk 

pondasi dan memupuk norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. 

Peran keluarga itu sendiri yaitu memberi arahan-arahan positif kepada anak-

anaknya dan membimbing dari segi religius maupun akademik, dan lain 

sebagainya. Hal ini sangatlah penting untuk membentengi sikap dan moral anak-

anak agar tidak terpengaruh ajaran yang tidak baik di lingkungan luar contohnya 

mencuri. 

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Yang bisa hanya 

dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan. Hukuman selama ini hukuman 

(punishment) menjadi sarana utama untuk membuat pelaku jera. Pendekatan 

behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi 

masalah pencuri kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, 

terbuka, dan tepat waktunya. Membatasi kesempatan Seseorang bisa mencegah 

terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk 
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mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, 

tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri. Cara-cara di 

atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila 

diterapkan kasus per kasus. Semoga bermanfaat. Memberikan bimbingan kepada 

pelaku, dan penghuni kos untuk menjalin tali silaturahmi dan menghilangkan 

sikap apatis. Dalam hal ini psikolog sosial hanya bisa membantu proses 

bimbingan atau mengarahkan, utuk penerapannya hanya bisa dilakukan oleh 

masing masing individu. 

 

1. Jenis-jenis Pencurian 

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam 

klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 

KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.  

Delik  pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu : 

a.Pencurian biasa 

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk 

menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur 

dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena 

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

paling banyak Sembilan ratus rupiah”. 
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Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa 

adalah : 

1) Mengambil 

2) Suatu barang 

3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 

4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 

 

b.Pencurian ringan 

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian 

yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur 

lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis 

pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : 

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

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

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

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

pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan 

adalah : 

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362) 

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama 

sama; atau 

3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam 
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tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, 

orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, 

pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan 

palsu, dengan syarat : 

a.Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman. 

b. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 

rupiah. 

c.Pencurian dalam keluarga 

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini 

merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun 

korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang 

suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian 

terhadap harta benda istri atau suaminya. 

 

d.Pencurian Berat 

Pencurian berat yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu 

sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang 

maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau 

lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai hal ini 

Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan: 

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

a. pencurian ternak; 

b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau 

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
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kereta api, huru- hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak 

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 

d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: 

e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong 

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

atau pakaian jabatan palsu. 

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

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

sembilan tahun. 

 

2. Unsur-unsur Pencurian 

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, 

maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu  

dimaksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut 

sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam Pasal 362 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur- unsur dari kejahatan pencurian 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan obyektif.
21

  

 

 

                                                           
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.  1990 hlm, 43. 
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Unsur-unsur tersebut antara lain: 

Unsur Subyektif: 

1. Barang siapa. 

2. Dengan maksud untuk memiliki. 

Unsur Obyektif: 

1. Mengambil barang sesuatu 

2. Seluruh atau sebagian milik orang lain. 

3. Secara melawan hukum. 

 

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP 

pidana:
22

 Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan 

ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud 

untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk 

memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain. 

Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun , jika : 

1.jika tindak pidana itu pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau 

di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat 

kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api. 

2.jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – 

sama 

                                                           
22

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Penulis: Penerbit: Rineka Cipta, 2008,  hal 128 
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3.jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah 

telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-

kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu. 

4.jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh. 

Pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah 

mengakibatkan matinya orang. Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika 

tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah 

satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3. 

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau 

diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang.  

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang 

diantaranya menyebutkan: 

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum 

pencurian yang didahului, serta diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau  

memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan(terpergok) supaya 

ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang 

dicuri itu tetap ada ditangannya. 

2) Hukuman penjara selam-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 

1.Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah 

atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum 
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atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan. 

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

3.Sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan 

membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu,  

atau  perintah  palsu,  atau pakaian jabatan palsu. 

4. Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat. 

3) Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna 

perbuatan itu ada orang mati. 

4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara 

selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu 

menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua 

orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No. 1 dan 3 

Adapun unsur-unsur kejahatan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 

KUHP ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHP dengan 

tambahan unsur-unsur sebagai berikut: 

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana: 

1. Pencurian, yang: 

2. Didahului atau disertai atau diikuti 

3. Kekerasan atau ancaman kekerasan 

4. Terhadap orang 

5. Dilakukan dengan maksud untuk: 

a. Mempersiapkan atau 

b. Memudahkan atau 

c. Dalam hal tertangkap tangan 
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d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain 

e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi. 

Pasal 365 ayat (2): 

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur: 

a. Waktu malam, 

b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 

c. Di jalan umum, 

d. Dalam kereta api yang sedang berjalan. 

e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih 

f. Ditambah unsur membongkar, memanjat,  memakai  kunci palsu, perintah 

palsu, jabatan palsu. 

g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban. 

2.Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 

3.Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului,disertai  atau  

diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan denganmaksud untuk mempersiapkan 

dan sebagainya dimana masuknya ketempat kejahatan atau untuk sampai pada 

barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau seragam 

palsu. 

 

Pasal 365 ayat (3): Ditambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur 

matinya orang akibat perbuatan itu. Pasal 365 ayat (4): Ditambah unsur luka 

berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pasal 89 KUHP 

menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang 
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dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan 

seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi 

tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan 

dicuri atau telah dicuri. Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai 

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanan 

sedikitpun.  

Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas 

dirinya. Menurut Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni 

setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Sedangkan menurut R. 

Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan 

jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau 

dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebaginya. 

 

4. Modus Operandi 

Perampasan langsung di jalan biasanya dilakukan oleh pelaku dengan memepet 

motor korban dan langsung melakukan perampasan dengan menggunakan 

senjata tajam maupun dengan senjata api dan dilakukan oleh lebih dari dua 

orang. Dalam hal ini pelaku berpura pura meminta bantuan kepada korba, dan 

ketika korban lengah, pelaku pun melakukan aksinya. Dalam aksinya pelaku bisa 

melakukan sendiri ataupun dengan bantuan pelaku lainnya. 

Berpura-pura kenalan di media sosial modus ini termasuk terbilang sering 

digunakan oleh pelaku, apalagi dengan perkembangan zaman yang serba canggih. 

Pelaku biassanya mencari korban secara acak di media sosial dengan modus 

berkenalan. Dan ketika korban telah terperdaya dengan bujuk rayu pelaku, pelaku 



39 
 

pun menyusun rencana dan melancarkan aksinya ketika korban lengah. 

 

D.Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak 

1. Pengertian Anak 

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan 

yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu : 

a. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,  

termasuk anak yang  masih dalam kandungan”. 

b. Pasal 330 KUHP berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

genap mencapai 21 tahun, dan tidak  lebih dahulu kawin. Apabila kerkawinan  

itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak dalam 

kedudukan belum dewasa”. 

 

c. Pasal 45 KUHP berbunyi “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 

16 tahun” namun ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin”. Namun, diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

1/PUU-VIII/2010 yaitu umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua 

belas) tahun sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun. 

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
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Pidana Anak, terdapat pada Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) sampai Ayat 5 (lima) 

yaitu: 

1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. 

2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang  disebabkan  oleh tindak pidana. 

4) Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

Kartini Kartono mengatakan bahwa:
23

 “keadaan manusia normal masih muda usia 

dan sedang menentukan  identitasnya  serta  sangat  labil  jiwanya  sehingga 

sangat mudah terpengaruh lingkungannya”. Menurut Romli Atmasasmita
24

 bahwa 

“seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum 

kawin”. 

                                                           
23

 Kartini, Kartono, Hukum Pidana Dan Kriminologi,  Tahun 2005 hal, 34. 
24

  Logcit., Romli Atmasasmita 1998 hal 25 
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Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) berbunyi “orang laki-

laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”. Undang-Undang Nomor. 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “Seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”. 

a.Hukum Islam. 

Sukiman Rasyid
25

 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah 

mereka yang belum akil baliq. Hanya saja untuk melihat akan tersebut telah baliq 

atau belum, maka dapat dipedomani sebagai berikut : 

i. Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan lawan 

jenisnya; 

ii. Untuk wanita, telah haid.  

b.Hukum Adat 

Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas menetapkan 

batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum adat Indonesia sifatnya tidak 

tertulis. dalam hukum adat Indonesia kedewasaan adalah : 

1)Dapat bekerja sendiri; 

2)Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat; 

3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri; 

4) Telah menikah; 

5) Berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 

 

                                                           
25

  Sukiman Rasyid, Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Tahun 2008, hal 320 
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Menurut Subekti
26

 bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila 

memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini : 

1) Belum berumur 16 (enam belas) tahun; 

2) Belum kawin, apabila telah kawin sebelum  umur 16 (enam belas) tahun, 

berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia 

berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula, 

tetapi dianggap telah dewasa; 

3) Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya. 

Sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini 

pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-

undang Pengadilan anak yaitu, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 

Nakal telah mencapai umur  12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut uraian di atas maka 

dapat penulis simpulkan bahwa, anak adalah mereka yang masih muda usianya 

yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya 

sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkugan sekitarnya. 

2. Hak-Hak Anak 

Konvensi PBB tentang hak anak yang tekah disahkan melalui Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan 

Convention Of The Right Of The Child menyebutkan butir-butir tentang hak-

hak anak yaitu :
27

 

 

                                                           
26

 Subekti, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Tahun 1991, hal 44 
27

 Supramono, Gatot, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2007, hal, 45. 
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1. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman 

2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan 

3. Tugas Negara  untuk  menghormati tanggung jawab,  hak  dan 

kewajiban orang tua, keluarga 

4. Negara mengakui hak hidup anak, nama serta kewajiban Negara  

menjamin  perkembanagan  dan  lelangsungan  hidup anak 

5. Hak  memperoleh  kebangsaan,  nama  serta  hak  untuk mengetahui 

dan diasuh orang tuanya 

6. Hak untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan 

keluarga 

7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua 

8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan 

9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama 

10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat 

11.  Memperoleh informasi dan aneka sumber yang di perlukan 

12. Orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, Negara 

mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat 

perawatan dan fasilitas 

13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, 

penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksplitasi) serta 

penayalahgunaan seksual 

14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, 

keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah) 
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15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban 

Negara 

16.  Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi 

17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat 

18.  Memperoleh pelayanan kesehatan 

19.  Hak memperoleh jaminan sosial (asuransi sosial) 

20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental 

dan social 

21.  Hak anak atas pendidikan 

22.  Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam 

kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya 

23.  Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi 

24.  Perlindungan dari obat terlarang 

25.  Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual 

26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak 

27.  Melindungi anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala 

aspek kesejahteraan anak 

28.  Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi 

29.  Hukum Acara Peradilan Anak 

30. Hak memperoleh bantuan hukum baik dalam atau di luar pengadilan 

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak Pasal 2 sampai dengan Pasal 8  mengatur pula hak-hak anak yang meliputi  

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan 
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khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 

2. Anak berhak atas pelayanan untu mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, 

untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna 

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat 

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar 

5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama- tama 

berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan 

6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari 

Negara atau orang atau badan 

7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 

lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar 

8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 

yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya 

9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan 

bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim 

10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan 

kesanggupan anak yang bersangkutan. 

11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak 
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menjadi hak setiap anak tanpa membeda- bedakan jenis kelamin, agama, 

pendirian politik dan kedudukan social 

E. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, 

pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu 

tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada 

situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. 

Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan 

perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil 

dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.  

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan sembarang, 

yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan 

kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang 

diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang dan terorisme. Perilaku 

kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu 

ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik untuk 

mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karena 

kekerasan tersebut.  

Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat 

baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional. Saat ini kita sebagai 

bangsa sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas 

dari benar tidaknya tudingan itu. Di mata mancanegara, hidup di Indonesia 
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menyeramkan. Sedangkan sebaliknya, kita di negri ini yang setiap hari hampir tak 

pernah bebas dari berita-berita kekerasan, mulai dibelajarkan dan terbiasa. 

Tuntutan untuk survive dan ketidakmungkinan untuk mengelakkan, menyebabkan 

masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan pada 

akhirnya perlahan-lahan kita mulai menerima karena terbiasa.  

Para psikolog berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam 

masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio, visual, dan 

cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka. 

Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka ada 

disekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak 

kekerasan dalam tayangan televisi. Bahkan, tayangan seperti dramatisasi 

kriminalitas, olahraga kekerasan, dan semacamnya kini menjadi salah satu acara 

yang paling diminati para pemirsa. 

Bahwa masalah pengaruh kekerasan yang ditayangkan di televisi sama dengan 

masalah dampak rokok yang menyebabkan penyakit kanker. Artinya, meski 

banyak program yang digalakkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat 

tentang bahaya rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Dan hal itu 

juga terjadi dalam masalah kekerasan. Tayangan televisi dan film yang 

menggambarkan dampak buruk dari tindak kekerasan ternyata tidak mampu 

mencegah meningkatnya kekerasan. Tak diragukan lagi bahwa salah satu faktor 

meluasnya tindak kekerasan dalam masyarakat modern ini adalah pengaruh media 

massa. 
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Ketentuan pidana ini diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan 

Pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mengenai 

ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. 

Pasal 368 ayat (1) KUHP. “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 

membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 

Selain itu, Dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana 

telah disebut diatas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap 

Kemerdekaan Orang Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan 

(dalam hal ini ancaman dengan perkataan).  

Adapun dalam Pasal 355 KUHP adalah : 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling      

banyak tiga ratus rupiah. “Barang siapa secara melawan hukum memaksa 

orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai 

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, 

atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang 

lain. “Dan barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau 

pencemaran tertulis”. 
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F. Pengertian Senjata Tajam 

Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh 

manusia) dapat dikatakan senjata, yang dalam ini menjadi pokok kajian adalah 

penggunaan senjata tajam yang di peruntukan untuk, melakukan tindak kejahatan 

yaitu pencurian. Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, 

membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk 

menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan 

melindungi. Senjata tajam merupakan bagian dari peralatan kehidupan manusia, 

yang kemanfaatannya dan keburukanya tergantung penggunanya, ketika sejata 

tajam tersebut di gunakan untuk hal-hal yang positif maka akan berdampak baik, 

namun sebaliknya, apabila digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab 

maka, akan digunakan untuk hal yang negatif salah satunya pencurian dengan 

kekerasan.
28

 

 

Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur tentang kepemiikan senjata tajam 

UU No 12 Tahun 1951 : 

Pasal 1 

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, 

mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,  amunisi atau suatu bahan 

peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup 

atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. 

                                                           
28

 https://id.wikipedia.org/wiki/Senjatadiakses pada tgl 2 februari 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ancaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata
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2. Senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan 

dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api, tetapi tidak masuk dalam 

pengertian itu senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno 

atau barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat 

terpakai atau dibikin rupa sehingga tidak dapat digunakan. 

 

3. Bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis 

mesiu,bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan 

pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia 

tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan 

bahan-bahan peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak (inleidende 

explosieven) yang di pergunakan untuk meledak lain-lain barang peledak, 

sekedar belum termasuk munisi. 

Pasal 2 

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, 

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 

mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, 

atau senjata penusuk (slag, steek  of stoot wapen) dihukum dengan hukuman 

pnjara selama-lamanya sepuluh tahun. 

 

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau  senjata penusuk dalam pasal 

ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk 

dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk 
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keepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata memppunyai 

tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib 
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III. METODE PENELITIAN 

 

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam 

pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan 

data yang memecahkan suatu permasalahan. 

A. Pendekataan Masalah  

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

 

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif 

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, bahan-

bahan literatur yang menyangkut kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas 

hukum, dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan. 

 

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris  

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memperoleh pemahaman 

hukum dalam kenyataannya (di lapangan) baik itu melalui penelitian, pendapat, 

dan penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka 

penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan dengan analisis kriminologis tentang 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam  di 

Lampung Timur. 
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B.Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Sumber Data  

a. Data Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
29

 Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang 

dan putusan-putusan hakim.
30

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen- 

dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.
31

 Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi 

kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan 

serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara 

lain: 

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

                                                           
29

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.181. 
30

Ibid. 
31

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 
192. 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan-bahan primer, Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan 

teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia. 

 

2. Jenis Data 

Karna penelitian ini bersifat normatif-empiris, maka jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsungdari studi lapangan, berupa kenyataannya 

dalam meninjau kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 

menggunakan senjata tajam. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, 

Literatur dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan  yang 

akan dibahas. 

C. Narasumber 

Menurut Kamus Besar Bahaasa Indonesia, Narasumbermerupakaan orang yang 

mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber  yang dipilih 

penulis didalam penelitian ini adalah Kepolisian Polres Lampung Timur, 

Kepolisian Polsek dan Dosen bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber  
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berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden 

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat 

mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti. 

Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah: 

1. Kanit Polres Lampung Timur     : 1 orang 

2. Kanit Polsek Way Jepara     : 1 orang 

2. Dosen Bagian Hukum Pidana    : 1 orang 

    Fakultas Hukum Universitas Lampung   _______ +  

 Jumlah       : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 

a. Studi Kepustakaan(library research) 

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis 

dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan prundang-undangan, buku-

buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainya yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

b. Studi Lapangan (field research) 

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan  
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pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pernyataan 

secara tertulis. 

2.Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya 

diolah dengan menggunakan metode: 

a. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah 

data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila 

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang 

lengkap akan diadakan penambahan. 

b. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan. 

c. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan 

pokok bahasan sehingga mempermudah menganalisi data. 

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam 

menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan. 

E. Analisis data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif,yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan 

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif,yaitu suatu 

metode penarik 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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V. PENUTUP 

Pada bab yang terakhir ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat ditarik 

dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disamping itu pula penulis memberi saran 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten 

Lampung Timur 

A. Simpulan 

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dipandang sangat meresahkan 

masyarakat Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat 

disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian 

yang dilakukan oleh anak dan upaya-upaya penaggulangan yang dilakukan oleh 

instansi-instansi terkait. 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pencurian sepeda motor di 

Kabupaten Kabupaten Lampung Timur adalah faktor rendahnya tingkat 

pendidikan dari pelaku dan perilaku kriminal dari pelake kejahatan itu sendiri 

(faktor intern) serta faktor kondisi ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan 

kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan sosial pelaku, dan faktor penegakan 

hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana 

pencurian sepeda motor.  
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2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor 

yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan 

patroli berkeliling di daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian sepeda motor, 

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor, dan menggali informasi-

informasi mengenai modus operandi, nama-nama tersangka, dan tempat 

persembunyiannya dari pelaku pencurian sepeda motor yang telah ditangkap  

a. Upaya yang bersifat preventif antara lain: 

Melakukan patrol keliling di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur, 

Penempatan personil Kepolisian di tempat-tempat yang rawan terjadi 

kejahatan pencurian, Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan 

dan anak dan sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Timur, melaksnakan 

penmyuluhan/pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan 

pencurian, dan memberitahukan kepada orangtua anak yang bersangkutan 

tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak untuk memberi efek jera. 

 

b. Upaya yang bersifat reprsif  

Memberlakukan sanksi atau tindak pidana terhadap pelaku yaitu anak yang 

melakukan pencurian dengan kekerasan yang menguunakan senjata tajam di 

wilayah Lampung timur dengan usaha untuk menekankan jumlah kejahatan 

dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si 

pelaku yang berbuat kejahatan agar dikemudian hari tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. 
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B. Saran 

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran- saran yang 

kiranya bermanfaat dalam upaya menaggulangi kejahatan pencurian yang 

dilakukan oleh anak di Kabupaten Lampung Timur yakni: 

  
1. Dibutuhkan perbaikan internal maupun eksternal terhadap kondisi 

kehidupan bermasyarakat agar mencegah terjadinya berbagai tindak 

pidana, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten 

Polewali Mandar. Pendidikan hukum tentu akan menjadi opsi dari 

perbaikan internal maupun eksternal.  

2. Dibutuhkan upaya yang lebih agresif dari penegak hukum, khususnya 

aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda 

motor di Kabupaten Lampung Timur. Sosialisasi mengenai berbagai 

modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor kepada 

masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan, dan pemberian 

sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak korban dapat menjadi 

langkah penanggulangan.  
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