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I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang   

Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang selalu bergelut  dengan  

masalah keamanan dan pembangunan dalam  usahanya  untuk  mencapai tujuan 

nasional  yaitu kesejahteraan,  keadilan  serta  kemakmuran  yang merata,  dan 

berkeprikemanusiaan disertai  keamanan,  ketertiban  masyarakat  (KAMTIBMAS) 

yang merupakan  syarat mutlak bagi  pembangunan  nasional. Oleh karena  itu  agar 

pembangunan nasional  dapat  berjalan  aman,  tertib,  dan  lancar  maka  dibutuhkan 

ketahanan nasional.  

Berdasarkan pengamatan penulis  di  Negara  Indonesia  jumlah kejahatan pencurian 

khususnya  kendaraan bermotor  yang  terjadi  di  dalam masyarakat cenderung 

mengalami peningkatan. Salah satu hal yang menjadi faktor menguatnya kejahatan di 

masyarakat  adalah dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan di  

negeri ini,  di mana  banyak  terjadi  pemutusan hubungan kerja sehingga banyak 

orang yang putus asa yang kemudian berujung melakukan  tindak kejahatan demi    

menuruti  kebutuhan hidup  mereka.  Di lain  sisi,  selain  masalah pengangguran 
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masalah urbanisasi di mana masyarakat desa banyak datang ke kota, kemudian  juga 

menyebabkan banyak orang kesulitan mencari  tempat tinggal yang dapat 

menimbulkan kesenjangan  sosial, di mana  terdapat jurang pemisah  antara  si kaya 

dan  si miskin,  adanya hasrat  si miskin untuk meniru atau memiliki  apa yang 

dimiliki si kaya. Dengan terjadinya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan 

terjadi bukan hanya keinginan untuk berbuat jahat, tetapi kejahatan terutama terjadi 

karena desakan hidup yang semakin sulit. 

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 kendaraan bermotor, kebakaran, pemerkosaan, 

pemerasan, penyalah gunaan narkotika, kenakalan remaja, dan judi. Namun kejahatan 

yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan curanmor. 

Untuk menekan kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor 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 menanggualangi 

tindak kejahatan  seperti  pencurian kendaraan   bermotor  yang banyak terjadi. 

Masalah pencurian kendaraan bermotor  atau yang  lebih dikenal  dengan nama 

Curanmor (Pencurian kendaraan bermotor) di masyarakat kita bukan  lagi hal baru,  

karena  sering  sekali  terjadi  kasus  curanmor. Meskipun tempat dan tujuannya 

berbeda umumnya modus operandi curanmor dinilai sama.  
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Kejahatan  pencurian  adalah  tindakan  melawan hukum  pidana  karena 

perbuatannya  telah  merugikan orang  lain  seperti  yang  di  atur  di  dalam  KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  bab XXII  tentang pencurian).  Sanksi  dari 

perbuatan pencurian tersebut adalah berupa hukuman penjara.  

Mengenai pengertian kejahatan R.Soesilo (1985 : 11) memberikan definisi kejahatan 

dari dua sudut pandang, yaitu : 

a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang 

memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. 

b. Pengertian secara sosiologis, kejahatan adalah perbutan atau tingkah laku yang 

selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu 

hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. 

 

Sedangkan Paul Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) memberikan definisi  tentang 

kejahatan : 

     Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 

sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh 

dibiarkan atau harus di tolak. 

Selain itu kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor,  pada umumnya faktor 

kejahatan menurut Bawenang (1996:32) adalah : 

     a. Faktor Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah 

laku seseorang. Seseorang yang dilahirkan di lingkungan penjahat, perampok, 

penododng, prostitusi dan lingkungan kejahatan lainnya cenderung mudah 

untuk meniru sifat dan sikap masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. 

     b. Faktor Ekonomi 

kehidupan ekonomi yang semakin sulit menimbulkan daya beli masyarakat 

yang menurun. Sejak krisis multidimensi yang melanda Indonesia dengan 

ditandai merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Hal tersebut 

menimbulkan lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang 
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menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat kita akan semakin sulit untuk 

dipenuhi. Terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak orang 

mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

melakukan suatu kejahatan termasuk curanmor. 

     c. Faktor Pendidikan dan Lowongan Kerja 

Pendidikan dan juga keterampilan yang dimiliki seseorang memiliki peranan 

penting supaya seseorang memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak. 

Seseorang yang mendapatkan pendidikan yang layak akan berpikir ratusan kali 

untuk melakukan suatu kejahatan. 

Sedangkan  menurut Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa faktor lain 

dari kejahatan adalah : 

 

a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin,  

keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan 

keteransingan) 

b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 

 

Namun menurut Gosita (2004:143) faktor terjadinya kejahatan yaitu : 

a. Kejahatan  itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku. 

b. Kejahatan disebabkan akibat bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku. 

c. Kejahatan itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena 

sifat atau bakat si pelaku. 

 

Hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang 

terjadi di masyarakat. Sesuai dengan berkembangannya zaman, cara yang dilakukan 

para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan menggunakan 

teknologi yang cukup tinggi, seperti menggunakan senjata api, kunci leter T dan juga 

menggunakan alat komunikasi yang canggih untuk mealancarkan aksinya saat 

melakukan tindak pidana curanmor. Kejahatan yang dilakaukan pun semakin 

terorganisir dan cukup rapi sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak 

kepolisian yang mengungkapnya. 
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Kejahatan tindak pidana curanmor tersebut sangat memprihatinkan bagi penduduk 

Kabupaten Lampung Timur sendiri, dikarenakan kasus kejahatan tersebut banyak 

terjadi di wilayah Lampung Timur khususnya wilayah hukum Polsek Way Jepara. 

Akhir-akhir ini di Kabupaten Lampung Timur terdapat kecenderungan meningkatnya 

kasus kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Selain melukai korban 

kejahatannya, pelaku juga tega untuk menghilangkan nyawa orang lain.  

Indikasi meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak saja 

disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan bermotor semata, namun juga 

diperlihatkan dengan banyaknya laporan kehilangan kendaraan bermotor yang 

diterima pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian. Laporan yang diterima pihak 

kepolisian Polsek Way Jepara selama tahun 2013 menyebutkan bahwa angka 

kejahatan pencurian kendaraan bermotor cukup tinggi. Angka kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Way Jepara Kabupaten Lampung 

Timur selama tahun 2013 sekitar 55 kasus untuk pencurian kendaraan bermotor. 
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Tabel.1 Data Bulanan Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Way Jepara   

Lampung Timur Tahun 2013 

 

NO 

 

BULAN 

 

JUMLAH KASUS 

1 Januari 3 

2 Februari 4 

3 Maret 3 

4 April 3 

5 Mei 2 

6 Juni 4 

7 Juli 10 

8 Agustus 8 

9 September 7 

10 Oktober 7 

11 November 5 

12 Desember 9 

 

13 

 

JUMLAH 

 

55 

 Sumber : Data dokumentasi Polsek Way Jepara, 2013 

 

Dari tabel.1 di atas terlihat bahwa peningkatan tindak pidana curanmor terjadi pada bulan 

Juli, hal ini dikarenakan pada bulan Juli memasuki bulan suci Ramadhan dan juga tahun 

ajaran baru. Dengan demikian banyak kebutuhan yang harus di penuhi sehingga tidak 

menutup kemungkinan tindak pidana curanmor sangat mengalami peningkatan. 

Keadaan ini sangat memprihatinkan, mengingat terjadinya keresahan dalam 

masyarakat sebagai korban kejahataan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat 

yang menjadi korban kejahatan akan mempertanyakan kinerja aparat keamanan 

dalam hal ini pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya mencegah kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor.  

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor di wilayah Kabupaten Lampung Timur, pelaku kejahataan yang semakin 
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leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan 

tindakan pencurian kendaraan bermotor. Maka perlu dilakukannya tindakan baik 

secara preventif, pre-emtif maupun represif dari pihak kepolisian dalam 

menganggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga penulis memilih 

judul dalam penulisan skripsi ini mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Curanmor di Polsek Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

     a. Bagaimankah Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Kendaraan Bermotor (Curanmor). 

     b. Apakah faktor yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam  menanggulangi 

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).  
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     b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala pihak 

kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor (Curanmor). 

D.  Kegunaan Penelitian 

     a. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan 

bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat mengambil langkah-

langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus curanmor serta 

mengetahui apa kendala- kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus 

curanmor. 

b. Secara teoritis, diharapkan pula agar dapat menjadi salah satu bahan referensi 

dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan 

kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut, khususnya menambah khasanah 

perpustakaan Universitas Lampung. 

 


