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Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini dan sangat mengganggu ketertiban 

dan keamanan masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor. 

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap 

harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat 

luas. Bahkan akhir-akhir ini banyak kasus pencurian kendaraan bermotor yang 

dilakukan oleh remaja, yang mana dalam hal ini usia mereka masih digolongkan 

dalam usia anak. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dan bagaimanakah upaya 

yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian 

sepeda motor yang dilakukan oleh anak. 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif 

dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah 

data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara 

terhadap Polisi, Hakim, Kepolisian Khusus Lapas, beberapa anak pelaku tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor, dan Dosen Fakultas Hukum. Data sekunder 

diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 

cara memeriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah yang kemudian 

dianalisis secara analisis kualitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang 

memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak 

ada beberapa faktor yaitu pertama faktor psikogenis kenakalan anak, seperti faktor 

pendidikan, keluarga, ekonomi. Kedua faktor sosiogenis, seperti faktor 

lingkungan, pergaulan dan media massa. Upaya penanggulangan penyebab tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak meliputi upaya 

penal dan non-penal. Upaya penal berupa pemberian sanksi pidana seperti pidana 



penjara atau kurungan. Upaya non-penal dilakukan berupa kegiatan mengadakan 

penyuluhan hukum, resosialisasi, pelatihan moral, pelatihan sosial, pelatihan 

kegiatan keterampilan,  dan lain sebagainnya.  

 

Saran yang diberikan penulis adalah sebaiknya orang tua memberikan arahan dan 

contoh yang baik, serta memberikan perhatian untuk anak mereka dan juga 

mengawasi pergaulan si anak. Mengenai upaya penanggulangan anak yang 

terbukti melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebaiknya wajib 

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan tujuan mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan 

bukan pembalasan. Diversi atau proses di luar peradilan pidana seharusnya lebih 

di utamakan mengingat pelaku masih tergolong dalam usia anak.   
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