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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

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 dan lainnya yang menyangkut 

kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan 

dalam hidup sehari-hari. Sejak adanya penilaian banyaknya kepentingan yang 

bersifat umum itulah, maka hukum pidana sifatnya 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. 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 

                                                 
1
 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hal.134.  

2
 Mulyana W Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas, 

Armico, Bandung, 1984, hal.23 
3
 Kartini Kartono, Op.Cit., hal. 137 
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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  pidana yang kerapkali terjadi di wilayah Lombok 

Timur 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 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur  NTB. Hal 

tersebut diungkap dalam artikel internet berikut ini: 

“Seorang residivis yang terlibat kasus pencurian digebuk massa. Tidak itu 

saja, sepeda motor yang dikendarainya jua hangus dibakar. Tersangka GA 

(27) warga Selong ini tertangkap basah warga Lenek Kecamatan Aikmel saat 

melancarkan aksinya sekitar pukul 11.00 Wita Sabtu (9/6).
 4
.  

 

Dari artikel tersebut dapat diketahui adanya tindak pencurian kendaraan 

bermotor, yang karena masifnya hingga menimbulkan kemarahan warga sehingga 

warga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pencuri di wilayah 

hukum Polres Lombok Timur  tersebut.   

                                                 
4
 Motor dibakar, pencuri dihakimi massa, dokumen artikel. Ditulis tanggal 12 Juni 2012, 

http://www.suarantb.com/2012/06/12/Sosial/detil4%202.html 
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Apabila menilik perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), maka permasalahan pencurian ini dibahas pada pasal 362 yang mana 

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 sebagai berikut: 

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

1. pencurian ternak; 

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

gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 

3. 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;  

4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:  

5. 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. 

 

Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila melakukan 

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

maka dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, maka yang 
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berlaku adalah Pasal 363 ayat (1), sedangkan untuk tindak pencurian yang terjadi 

di malam hari, maka yang berlaku adalah Pasal 363 ayat (2).  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan pidana 

sebagaimana diungkap dalam artikel tersebut telah terpenuhi sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana yang diungkap 

dalam Pasal tersebut.  

Untuk menanggulangi tindak pidana, sama artinya dengan upaya untuk 

penanggulangan terhadap kejahatan. Menurut Noach, bahwa “kejahatan 

sesungguhnya tidak dapat dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin adalah 

hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut.”
5
 Oleh karena itu 

penulis berupaya menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana 

pencurian tersebut, yang mana merupakan bagian dari pembahasan ilmu 

kriminologi. Pendekatan Etimologis  merumuskan kriminologi sebagai ”ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan” . yaitu berasal dari kata crimen da logos, 

”crimen” (kejahatan / penjahat) dan ”logos” (ilmu pengetahuan) sehingga 

kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sebab kejahatan dan 

penanggulangannya
6
. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi 

kasus tersebut secara menyeluruh, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor 

penyebab tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dapat diupayakan 

                                                 
5 Noach Simanjuntak dan Pasaribu, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 6 
6
 Soedjono Dirjdosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia. C.V. Mandar Maju. Bandung. 

1994. hal.11  
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semaksimal mungkin tindak preventif (pencegahan) dan represif 

(penanggulangan) terhadap tindak pidana tersebut. Sebagai aparat yang 

bertanggungjawab atas keamanan wilayah tersebut, Polres Lombok Timur  

Kabupaten Lombok Timur NTB 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 Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB dalam 

mengatasi tindak pidana pencurian untuk memaksimalkan upaya preventif dan 

represif yang perlu dilakukan pihak aparat Kepolisian dalam menanggulangi 

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lombok Timur  NTB? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian pencurian kendaraan bermotor di Polres 

Lombok Timur  NTB? 

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi Polres Lombok Timur  NTB dalam 

menyelesaikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lombok Timur  

Kabupaten Lombok Timur NTB. 

2. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian pencurian kendaraan 

bermotor di Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB. 

3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Polres Lombok 

Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB dalam menyelesaikan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah; 

1. Manfaat teoritis 

 Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana, utamanya 

berkaitan dengan aplikasi hukum adat terhadap tindak pidana 

2. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian, kita diharapkan dapat mengetahui dan mempelajari 

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana serta bagaimana 

upaya penanggulangan serta hambatan dalam upaya tersebut. 

3. Manfaat bagi masyarakat 
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Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mengetahui upaya 

penyelesaian tindak pidana pencurian oleh Kepolisian serta hambatan-

hambatan yang dialaminya. 

 

E. Metode Penelitian 

    Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada 

metode dan sistematika dengan jalan menganalisa sacara mendalam terhadap 

suatu fakta hukum, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

pemasalahan yang timbul. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah : 

1. Metode Pendekatan 

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. 

Secara yuridis adalah menelaah peraturan perundangan yang berlaku 

kemudian melakukan kajian secara sistematis dan intensif terhadap aspek 

hukumnya.
7
 Adapun secara kriminologis adalah digunakan dengan 

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 
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studi lapangan (field research). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti 

kejahatan secara umum
8
. Penelitian disini berkaitan dengan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Lombok Timur, dalam 

wilayah hukum Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB. 

 2. Lokasi Penelitian 

    Lokasi yang dijadikan penelitian Polres Lombok Timur  Kabupaten 

Lombok Timur NTB sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam penegakan 

hukum di wilayah Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, dimana terdapat 

peningkatan kasus tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor.  

 3. 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 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 hasil wawancara dengan pihak Satreskrim Polres 

Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB mengenai penanganan 

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

Jakarta, 2003, hal. 75 
8
 Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, 

hal. 71 
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kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Lombok Timur  

Kabupaten Lombok Timur.  

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  

   Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Wawancara atau interview  

     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 anggota Satreskrim yang menangani kasus pencurian di wilayah hukum 

Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB.  

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 Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur NTB.  

5. Teknik Analisa Data 

  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 
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serta segala informasi yang diperoleh dari informan serta literatur-literatur 

yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-

penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembahasan berdasarkan 

sistematika berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN, TUGAS DAN 

WEWENANG POLRI  

Bab ini memuat teori-teori hukum berkaitan dengan tema yang diteliti oleh 

penulis, yaitu: Tinjauan Umum Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Pencurian, dan Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kendaraan Bermotor Sebagai 

Pencurian Dengan Pemberatan. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan inti dari skripsi yang dibuat, memuat informasi 

mengenai data hasil penelitian, yaitu tindak pidana pencurian di wilayah hukum 

Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur  NTB. Kemudian pembahasan 

meliputi: Latar Belakang terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur  
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NTB dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah 

Hukum Polres Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur  NTB, serta Hambatan 

terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor 

di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur  Kabupaten Lombok Timur  NTB 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


