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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi 

tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. 

Setelah banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai 

kepentingan umum, maka sifat subyektif itu berubah menjadi sifat obyektif. 

Maksudnya suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan oleh 

seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan 

manusia secara menyeluruh (umum). Mengganggu kepentingan umum berarti 

mengganggu ketentraman hidup, kenyamanan, kesejahteraan danlainnya yang 

menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya 

keseimbangan dalam hidup sehari-hari. Sejak adanya penilaian banyaknya 

kepentingan yang bersifat umum itulah, maka hokum pidanas ifatnya menjadi 

public (umum). 

Terjadinya tindak pidana ini memiliki beragam faktor penyebab yang 

mana dibahas dalam tinjauan ilmu tentang kejahatan (kriminologi). Bahasan 

mengenai akar kejahatan tersebut menyatakan bahwa beberapa penyebab 

timbulnya kejahatan antara lain dikarenakan faktor internal seperti tekanan 

psikologis, dendam, iri, dan kecemburuan serta faktor eksternal seperti 

kemampuan ekonomi, pergaulan di masyarakat, dan pengaruh minuman keras 

atau obat-obatan terlarang.  
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Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu 

masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut 

pendapat Kartini Kartono, Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang 

melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 

menentangnya”.1 Sedangkan menurut Richard Quinney adalah “suatu rumusan 

tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang 

dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu 

kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”.2 Selanjutnya Kartono berpendapat 

bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan 

moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-

undang pidana.3 Dari pendapat Kartono ini, kejahatan berhubungan dengan 

perilaku seseorang yang bertentangan dengan nilai yang berlaku, yaitu nilai 

moral kemanusiaan, serta melakukan tindakan melanggar hukum serta 

peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat.  

Dalam berbagai kriminalitas yang timbul sebagai gejala masyarakat, 

terdapat faktor-faktor pemicu yang mempengaruhi munculnya tindak pidana. 

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam ikatan 

norma atau peraturan tertentu.  

                                                           
1 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, h.134.  
2 Mulyana W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas,    

Armico, Bandung, 1984, h.23 
3 Kartini Kartono, Op.Cit., h. 137 
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Adanya norma ini bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar dapat 

hidup berdampingan dengan saling menghormati hak-hak individu lain. 

Pelanggaran terhadap hak individu tersebut juga merupakan pelanggaran 

terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu norma yang eksis di 

masyarakat tersebut adalah hukum, dimana pelanggaran terhadap hukum 

dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, atau mengacu pada istilah hukum, 

merupakan suatu tindak pidana.  

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang kerapkali terjadi di 

Wilayah Kota Malang, adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

Sebagai sarana transportasi, motor merupakan salah satu bagian tak 

terpisahkan dari individu, terutama untuk masyarakat kalangan menengah ke 

bawah, karena kendaraan ini lebih terjangkau bagi masyarakat untuk dimiliki, 

dibandingkan kendaraan lain seperti mobil pribadi misalnya. Oleh karena itu 

pula kasus ranmor menjadi salah satu tindak kriminalitas yang banyak terjadi 

di berbagai wilayah masyarakat, termasuk di Wilayah Kota Malang. Hal 

tersebut diungkap dalam artikel internet berikut ini: 

Angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kota Malang 

ternyata masih tinggi. Bahkan Polres Malang mengaku masih kesulitan 

guna mengatasi tingginya curanmor tersebut. 

Kapolres Malang Kota, AKBP Teddy Minahasa Putra menuturkan, indeks 

pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang memang masih cukup 

tinggi. Setiap bulannya, kasus pencurian kendaraan yang dilaporkan ke 

Polres Malang Kota mencapai 90 kasus."Rata-rata setiap hari ada dua 

sampai tiga kasus pencurian kendaran bermotor," ujarnya, Senin 

(2/7/2012).4 

 

                                                           
4Sebulan, 90 Motor di Malang dicuri, artikel, ditulis tanggal 2 Juli 2012,  

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_&_Kriminal/2012-07-

02/140130/Sebulan,_90_Motor_di_Malang_Dicuri, diakses tanggal 1 Maret 2013 
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Dari artikel tersebut dapat diketahui adanya peningkatan kasus 

pencurian kendaraan bermotor, yang mana dari hasil pengungkapan 

Kepolisian. Bahkan dinyatakan bahwa tindak pidana yang paling tinggi dan 

sering terjadi di Kota Malang adalah tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor.  

Terlebih lagi, banyak kasus dimana pelaku tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor tersebut adalah adalah anak di bawah umur, sebagaimana 

yang dinyatakan dalam artikel berikut ini:5 

Polsek Sukun membongkar sindikat pencuri dengan tersangka anak-anak, 

Jumat (8/2/2013). Empat tersangka diamankan, tiga diantaranya masih di 

bawah umur. 

Keempat tersangka itu adalah FB (15), warga JalanMawar, Kota Malang; 

DP (28), warga Jalan Letjend Sutoyo, Kota Malang; KB (16), warga Jalan 

Tirta Gangga, Kota Malang; dan RP (16) Jalan Letjend Sutoyo, Kota 

Malang. 

Empat tersangka diduga telah beraksi ditujuh lokasi. Tiga lokasi di 

Kecamatan Sukun, dan empat lokasi di Kecamatan Lowokwaru. 

 

Artikel tersebut menunjukkan bahwa pelaku pencurian kendaraan 

bermotor tersebut, yang mana adalah sindikat terencana, ternyata adalah 

kelompok anak di bawah umur. Hal ini tentu saja merupakan fakta yang 

memprihatinkan mengingat Bangsa Indonesia sangat peduli pada masa depan 

anak serta melakukan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

dan peluang hidup anak di masa mendatang.  

Meskipun pelaku adalah anak-anak di bawah umur, hukum tetap harus 

ditegakkan, dengan fokus memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap 

anak di masa mendatang nanatinya. Tujuan penjatuhan pidana bagi anak 

                                                           
5 Sindikat Bocah Pencuri di Malang Terbongkar, artikel, ditulis tanggal 9 Februari 2013, 

http://www.tribunnews.com/2013/02/09/sindikat-bocah-pencuri-di-malang-terbongkar, diakses 

tanggal 1 Maret 2013 
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bukan ditujukan untuk memberikan hukuman atau penderitaan bagi anak atas 

perbuatan yang dilakukan tetapi diarahkan pada pembinaan dan pendidikan 

yang diperlukan bagi perkembangan jiwanya serta dimaksudkan untuk 

member kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati 

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna 

bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara. 

Apabila menilik perspektif pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yang menyatakan: “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 pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah.” 

Namun, bila melihat bahwa obyek tindak pidana pencurian tersebut 

adalah kendaraan bermotor, yang mana dalam melakukan pencurian tentu saja 

melibatkan unsur merusak kunci, atau bahkan melakukan pencurian di tengah 

malam, maka Pasal yang berlaku adalah Pasal 363 KUHP. Tetapi mengingat 

bahwa pelakunya adalah anak, maka tindak pidana yang dapat dijatuhkan 

terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak.  

Jadi pidana tetap dijatuhkan terhadap anak, hanya saja dengan 

pertimbangan tertentu untuk memberikan pendidikan dan rehabilitasi bagi 

anak. Untuk menanggulangi tindak pidana, sama artinya dengan upaya untuk 

penanggulangan terhadap kejahatan. Menurut Noach, bahwa “kejahatan 
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sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin 

adalah hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut.”6 

Oleh karena itu penulis berupaya menganalisis upaya penanggulangan 

terhadap tindak pidana pencurian tersebut, di wilayah hukum Polres Kota 

Malang. Karena merupakan aparat yang bertanggungjawab atas keamanan 

wilayah tersebut, Polres Kota Malang memiliki peranan penting dalam 

melaksanakan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian 

tersebut. Penulis disini berupaya menganalisis faktor-faktor penyebab serta 

upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polres Kota Malang dalam mengatasi 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk 

memaksimalkan upaya penanggulangan yang perlu dilakukan pihak aparat 

Kepolisian dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor- factor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di wilayah hokum Polres 

Kota Malang?  

2. Bagaimanakah modus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh 

anak di bawah umur di wilayah hokum Polres Kota Malang?  

                                                           
6 Noach Simanjuntak dan Pasaribu, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, h. 6 
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3. Bagaimana upaya, kendala dan solusi Polres Kota Malang dalam 

menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di 

bawah umur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di wilayah 

hukum Polres Kota Malang. 

2. Mengetahui dan menganalisis modus tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor oleh anak di bawa humur di wilayah hukum Polres Kota Malang. 

3. Menganalisis upaya, kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di wilayah 

hukum Polres Kota Malang.  

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hokum pidana, utamanya 

berkaitan dengan aplikasi hokum pidana terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pelaku anak di bawah umur. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

(S1) di Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana 

Dari hasil penelitian, kita diharapkan dapat mengetahui dan 

mempelajari faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak 

pidana, modus, serta bagaimana upaya penanggulangan serta hambatan 

dalam upaya tersebut. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mengetahui 

upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pelaku anak di 

bawah umur oleh Kepolisian serta hambatan-hambatan yang 

dialaminya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. MetodePendekatan 

Jenis penelitian adalah empiris, yaitu penelitian dengan studi 

langsung terhadap fenomena atau kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam 

penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-

kriminologis terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh 

pelaku anak di bawah umur. Secara yuridis adalah menelaah peraturan 

perundangan hukum pidana yang berlaku kemudian melakukan kajian 
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secara sistematis dan intensif terhadap aspek hukumnya, sedangkan secara 

kriminologi menelaah berdasarkan ilmu tentang kejahatan.7 Jadi dalam 

penelitian ini, penulis menganalisis fenomena tindak pencurian kendaraan 

bermotor oleh pelaku anak di bawah umur dari perspektif peraturan 

perundangan yang berlaku, serta menganalisis faktor-faktor penyebab, 

modus, serta upaya penanggulangannya menggunakan pendekatan 

kriminologi.  

2. LokasiPenelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian di wilayah hukum Polres Kota 

Malang sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum 

di Wilayah Kota Malang, dimana terdapat peningkatan kasus tindak pidana 

pencurian terhadap kendaraan bermotor.Penulis juga melakukan penelitian 

di Balai Pemasyarakatan Kelas I malang, Penelitian di kedua lokasi 

tersebut ditujukan untuk memperoleh data tentang tindak pidana pencurian 

kendaraan di bawah umur oleh pelaku yang masih di bawah umur untuk 

kemudian dianalisis.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang valid di dalam mencapai kebenaran 

ilmiah dalam menyusun penulisan ini dipergunakan dua sumber data  yang 

meliputi data primer dan data skunder 

a. Data primer, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan 

pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan 

                                                           
7 Bambang Sugondo, Metode Penelitian Hukum, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,   

2003, h. 75 
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diuraikan oleh orang lain. Data primer dalam penulisan ini adalah data 

berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak 

yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh 

anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota 

Malang selama tahun 2012. Data tersebut penulis gunakan untuk 

menganalisis factor penyebab, modus, serta penanggulangan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur.  

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian 

dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku dan dokumentasi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung lisan yang 

dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan 

yang diperoleh dari informan yaitu: 

1) BRIPKA Harioto, Unit Reskrim Polres Kota Malang 

2) AKP Dwiko Gunawan, Kasubag Humas Polres Kota Malang 

3) AIPTU Rudi, penyidik Reskrim Polres Kota Malang 
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4) Agus Hafshah, pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

5) Yoga Dwi Prasetyo, pelaku tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor 

6) Erna Yulianti, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan 

Informan tersebut adalah anggota Polres Kota Malang yang 

menangani kasus pencurian di Wilayah hukum Polres Kota Malang 

serta anak di bawah umur yang merupakan pelaku tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kota Malang, 

Erna Yulianti sebagai Sub Seksi bimbingan Kemasyarakatan. 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap faktor-faktor 

penyebab tindak pidana, modus tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor, serta juga upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 

Polres Kota Malang terhadap tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data dari lokasi 

penelitian yang berupa catatan-catatan yang mana digunakan penulis 

untuk menunjang penelitian seperti catatan kasus yang terjadi pada 

lokasi penelitian, yaitu Wilayah hukum Polres Kota Malang. Prosedur 

dokumentasi nantinya dimanfaatkan untuk melakukan analisis 

mengenai faktorpenyebab, modus, serta penanggulangan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur 

 



 

 

12 

5. Analisis Data 

Dalam   menentukan   analisa   data    mengunakan   analisa   

deskriptif   kualitatif serta analisis kriminologis,  yaitu   mendeskripsikan  

dan  menganalisa  secara   aktual, sistematis, akurat data  yang  akan  

diteliti,  yang  telah  diperoleh   dilapangan  (berupa kalimat-kalimat) 

kemudian   menampilkan  gambaran   obyektif   dari  hasil penelitian 

berdasarkan kenyataan8  yang   terjadi   serta   dikaitkan   dengan    teori 

kriminologi, UU yang  relevan, sehingga menghasilkan hasil yang 

obyektif.Penulis disini menganalisa sebab-sebab kejahatan dan pelaku 

kejahatan. Pengertian Kriminologi, secara sederhana adalah penelitian atau 

kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan 

kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor 

yang pokok terutama adalah studi lapangan (field research). Oleh 

karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum9. 

Penelitian disini berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor denganpelakuanak di bawahumur yang terjadi di Wilayah Kota 

Malang 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut:  

 

                                                           
8 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan  

Kelima, 2003. h.38 
9 Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, h. 71 
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BAB I   :  Pendahuluan 

  Yaitu  merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode 

Penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    :  Tinjauan Pustaka    

      Yaitu membahas tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana 

pencurian, tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum 

tentang anak di bawah umur dan Tugas dan Wewenang Polri 

dalam Penegakan Hukum Pencurian Kendaraan Bermotor  

BAB III   : Hasil dan Pembahasan 

  Yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Wilayah hokum Polres Kota 

Malang, modus operandi pencurian kendaraan bermotor oleh anak 

di bawah umur di wilayah hokum Polres Kota Malang, Upaya 

penanggulangan, kendala serta solusi pencurian kendaraan 

bermotor oleh anak di bawah umur. 

BAB V    : Penutup 

Yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan   

pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari jalan keluar 

dari permasalahan yang timbul. 

 


