
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan target

berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya seperti pencurian

peralatan di dalam mobil dengan modus memecahkan kaca mobil. Meningkatnya pencurian

yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di

masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan

pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian dengan modus memecahkan

kaca mobil yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa hal.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari

faktor ekonomi dan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran,

kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan kehidupan para pelaku tindak pidana

pencurian.

Berdasarkan hasil Pra-research di Polresta Bandar Lampung, bahwa sejak awal tahun 2009

sampai tahun 2011 bahwa pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di

Bandar Lampung berjumlah 85 kasus. Dimana pada tahun 2009 kasus pencurian pecah kaca

mobil sebanyak 15 kasus, sedangkan pada di tahun 2010 sebanyak 26 kasus dan pada tahun

2011 sebanyak 44 kasus.1

Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung pada tahun

2009-2011 mengalami peningkatan, sehingga perlu operasional penanggulangannya yang di

1 Pra-research Polresta Bandar Lampung, tanggal 17 April 2012.



tingkatkan dengan mengikuti pengalaman-pengalaman upaya penanggulangannya yang

pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya, bahkan melibatkan instansi penegak hukum

lainnya seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) dan bila perlu melibatkan dunia akademisi untuk mengatasi kejahatan jenis ini.

Meningkatnya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota

Bandar Lampung, merupakan salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian bagi aparat

penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian Polresta Bandar Lampung. Dalam kaitannya

dengan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan khususnya

kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung telah

di upayakan tindakan penanggulangannya, baik yang bersifat pre-emtif, preventif, represif,

maupun treatment dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang telah diungkap oleh aparat

Kepolisian di Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil kembali terulang. Korbannya adalah

Heru Sutahyo (50), warga Jl. Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat (TKB). Peristiwa itu

terjadi di Rumah Makan Dahlia, Jl. Sam Ratulangi, TKB, Kemarin (22/3). Sebelumnya,

peristiwa serupa dialami Kaswanto (47), warga Budi Utomo, Margorejo, Metro Selatan,

Metro, sekitar pukul 13.00 WIB Jum’at (19/3). Mobil yang dibawa Wakil Kepala

SMAN 1 Metro ini dibobol saat di parkir di Jl. Teuku Umar, Kedaton. Peristiwa yang

dialami Heru terjadi saat ia hendak menuju rumahnya. Sebelumnya, Heru baru saja

pulang dari Bank Utomo, Jl. Kartini. Dalam perjalanan, ia dan rekannya mampir di

Rumah Makan Dahlia untuk makan siang. Selesai makan, ia melihat kaca mobil Grand



Max BE 2617 BR yang baru dikendarainya pecah. Tidak hanya itu, tas berisi dokumen

penting yang dibawanya juga hilang.2

2. Kawanan pencuri dengan memecahkan kaca mobil dibekuk Unit Reskrim Polsekta

Tanjung Karang Timur (TKT). Dua tersangka, M. Jefri alias Jaka (19) dan Sunarto alias

Ato, warga Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, dihadiahi timah panas masing-masing

dibetis kiri. Seorang lagi adalah Dobi Julfian (20), warga Jalan Pangeran Tirtayasa,

Sukabumi. Keberhasilan polisi bermula dari tertangkapnya Dobi dan jaka sekitar pukul

17.30 WIB Jum’at (15/1) di Jl. Anggrek, Rawalaut, TKT. Saat itu, keduanya kedapatan

tengah memecahkan kaca mobil Toyota Camry B 8395 FS milik Yeni Ekawati. Dari

dalam mobil PNS yang tinggal di Jl. Flamboyan, Pahoman, Teluk Betung Utara (TBU)

tersebut, keduanya mendapatkan dompet coklat berisi uang sekitar Rp. 1 juta dan surat-

surat berharga. Saat itu keduanya mencoba kabur dengan motor yamaha Vega R yang

dibawa Dobi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaku tindak pidana

pencurian, teknik yang digunakan para pelaku pencurian pecah kaca mobil ini relatif

sederhana, yaitu dengan menggunakan busi bekas sepeda motor yang dilempar ke arah

kaca. Setelah pecah, kaca kemudian didorong dan para pelaku dengan bebas mengambil

barang-barang yang berada di dalam mobil tanpa terdeteksi oleh alarm keamanan yang

ada pada kendaraan tersebut.3

Terkait dengan contoh kasus di atas, bahwa tindak pidana pencurian pecah kaca mobil yang

terjadi akhir-akhir ini di Kota Bandar Lampung membuat masyarakat merasa resah dan takut

dalam memarkirkan kendaraannya terutama kendaraan beroda empat/mobil dengan

2 “Lagi, Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Terjadi”, Radar Lampung, tanggal 23 Maret 2010.
3 “Satu Ditangkap, Dua Ditembak”, Radar Lampung, tanggal 18 Januari 2010.



meninggalkan barang-barang di dalam kendaraan yang di parkir di tepi jalan ataupun di

tempat-tempat parkir lainnya seperti di mall, swalayan, rumah makan dan perkantoran.

Sehingga dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas

tindak pidana pencurian pecah kaca mobil ini yang tergolong dalam klasifikasi tindak pidana

pencurian yang disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat dikarenakan modus yang

digunakan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya cukup mudah dan cepat, tanpa

diketahui oleh para pemilik kendaraan dan tidak terdeteksi oleh alarm yang terpasang pada

kendaraan tersebut saat kaca mobil itu pecah akibat busi bekas motor yang dilemparkan para

pelaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dan skripsi dengan judul “Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan

modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan

dalam rangka penelitian ini yaitu :

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus

memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung? (Studi Kepolisian Resor Kota

Bandar Lampung)



b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan

tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Bandar

Lampung? (Studi Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

2. Ruang Lingkup

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

penelitian ini adalah pada kajian bidang hukum pidana. Adanya permasalahan tersebut

diperlukan data dan pembahasan, maka subjek penelitian ini pada upaya

penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca

mobil dengan lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan

modus memecahkan kaca mobil di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan terhadap

tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di wilayah hukum

Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :



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

yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.

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

aparatur penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum

khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada

umumnya dan bagi aparatur penegak hukum pada khususnya menambah wawasan

dalam berpikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir

pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan

abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.4

Barda Nawawi Arief, menerangkan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan

dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy).5

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan

sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial

(social policy). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan

(criminal policy) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka

kebijakan hukum (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 124-125.
5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep

KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 42.



(penegakan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada

tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence. Jadi

kejadian yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dengan

modus memecahkan kaca mobil dilakukan dengan sarana penal yaitu upaya

penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan kepada sifat repsessive

(penindasan/penangkalan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan sarana non penal

adalah upaya menitik beratkan pada sifat preventife

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Fungsi Kepolisian (Pasal 2) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan tindakan-

tindakan sebagai berikut :

1. Bersifat Represif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang berupa penindakan
yang dijatuhkan untuk pengungkapan terhadap kasus kejahatan;

2. Bersifat Preventif adalah meliputi serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk
mencegah secara langsung kasus kejahatan;

3. Bersifat Pre-emtif adalah berupa serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk
menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini
mungkin.6

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan

integral dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana

6 Romli Atmasasmita, Bunga rampai kriminologi, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 24.



diperlukan adanya keterpaduan antara penanggulangan tindak pidana dengan sarana penal

dan non penal, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal

adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan

itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.7

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,

walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga

pengertian “Law Enforcement” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat

untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Pengertian sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila perundang-

undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian dalam

pergaulan hidup.8

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.9 Faktor-faktor tersebut,

adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum.

7 Sadjipto, Masalah Penegakan Hukum, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 15.
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 7-8.
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2011), hlm. 8.



3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

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

5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu

secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara

internal dapat diwujudkan secara nyata.

Uraian di atas menjelaskan penegakan hukum itu kurang lebih upaya yang dilakukannya

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun arti materiil, sebagai pedoman

perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan,

maupun oleh aparatur penegak hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan dengan

teori sosiologi yang mempelajari sebab akibat kejahatan dan penanggulangan kejahatan

sebagai gejala sosial. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan pencurian dengan modus

pecah kaca mobil memfokuskan perhatian kepada hubungan timbal balik (interaksi)

antara kejahatan pencurian dengan modus pecah kaca mobil dengan perkembangan

kehidupan kemasyarakatan. Faktor ekonomi dan faktor kelas sosial, sehingga pusat

perhatiannya adalah sejauh mana pengaruh faktor-faktor kebutuhan hidup manusia di

dalam masyarakat terhadap timbulnya kriminalitas.

2. Konseptual



Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang

berkaitan dengan istilah.10

Adapun kerangka konsep pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah :

a) Upaya Penanggulangan

Adalah suatu upaya-upaya atau metode yang diperlukan atau digunakan oleh pihak

kepolisian dalam mengenai suatu tindak pidana, antara lain seperti tindakan refrensif,

preventif dan pre-emtif.11

b) Tindak Pidana

Adalah Kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang

mampu bertanggung jawab.12

c) Pencurian

Adalah mengambil barang atau sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk memiliki secara melawan hukum.13

d) Modus

Adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan

perbuatan jahatnya.14

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 132.
11 Romli Atmasasmita, Bunga rampai kriminologi. (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 24.
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.
13 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya, (Jakarta :

Ahaem Petehaem, 1983), Pasal 362.



e) Memecahkan

Adalah merusakkan dan sebagainya hingga pecah.15

f) Kaca

Adalah Amorf (non kritalin) material padat yang bening dan transparan (tembus

pandang), biasanya rapuh.16

g) Mobil

Adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih

(selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan

mesinnya.17

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika penulisan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi, kemudian menarik

permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup

14 “artikel definisi modus”, www.artikata.com/arti-268393-modus.html, diakses tanggal 25 Juli 2012.
15 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.

840.
16 “Pengetahuan Tentang Kaca”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kaca, diakses tanggal 17 April 2012.
17 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.

750.



penulisan, juga menuntut tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan

konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan

pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian tindak pidana,

pengertian pencurian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, teori penanggulangan

kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang

digunakan dalam masalah, sumber data dan jenis data, pengumpulan populasi dan

sampel, prosedur pengelolaan data serta analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu

pembahasan tentang upaya tentang penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian

terhadap tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di wilayah

Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak

pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

dan kemudian ditarik beberapa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak

yang memerlukan.




