
BAB I 

A.  Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya 

serta alam lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan 

dan sebagainya manusia memberikan reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. 

Pola interaksi sosial di hasilkan oleh hubungan yang berkesinabungan dalam suatu masarakat. 

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam 

waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama 

serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok kumpulan manusia tersebut. Dalam 

kehidupan bermasyarakat manusia yang hidup dalam sebuah lingkup daerah pasti memerlukan 

hukum dan Polisi yang bertugas menertibkan kehidupan bermasyarkat. 

Charles Reith mengartikan Polisi adalah tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau 

menertibkan tata susunan kehidupan masarakat
1
. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya di 

sebut Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan keteriban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat, dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan 

nasional yang memuat visi, misi, strategi  pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta 

program dan kegiatan visi dan misi Polisi haruslah memberi perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masarakat sehingga masarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, 

memberi bimbingan kepada masarakat tentang kesadaran hukum dan kepatuhan 

hukum.Penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi HAM 
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dan kepastian hukum, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengelola 

profesionalisme sumber daya manusia Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga 

mendorong gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk 

mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang di perintah 

berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing
2
. 

Kepolisian Negara merupakan alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas 

untuk memelihara keamanan dalam negeri.di dalam pasal 2 Undang-Undang pokok Kepolisian 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka 

Kepolisian Negara mempunyai tugas yaitu: memelihara dan menjamin keamanan umum, 

mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masarakat, memelihara keselamatan 

Negara terhadap gangguan dari dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masarakat 

termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan mengusahakan ketaatan Warga Negara dan 

masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara
3
. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polisi harus bisa memberikan keamanan dan 

ketentraman bagi masyarakat dimana keadaan yang tidak terdapat gangguan baik dari luar 

maupun dari dalam yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik 

Indonesia, keamanan tersebut pada hakekatnya adalah kondisi dimana kedamaian dan 

ketentraman bangsa dan Negara Indonesia yang merupakan hasil intergrasi dan interaksi faktor-

faktor dinamis yang memungkinkan seluruh rakyat berkembang sesuai kemampuan dan tuntutan 
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hidup masing-masing dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945
4
. 

Dalam rangka untuk menjaga keamanan di sebuah masyarakat maka tanggung-jawab 

untuk menjadikan sebuah masyarakat atau sebuah desa yang tentram dan damai merupakan 

tanggung-jawab bersama antara pihak Kepolisian dengan masyarakat dan tidak hanya di titik 

beratkan pada Kepolisian semata, keamanan harus selalu di jaga bersama-sama dan dilakukan 

oleh seluruh rakyat dan dimanfaatkan untuk segenap lapisan dalam mewujudkan keamanan. Jadi 

pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat lebih di tujukan kepada usaha untuk 

mengembangkan sistim keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, 

swadaya dan swasembada dengan berintikan alat Negara sebagai penegak hukum yang mahir, 

terampil dan berwibawa dalam hal ini lebih di utamakan usaha-usaha pencegahan dan 

penaggulangan, sedangkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan umum dan ketertiban 

masyarakat harus terus di tingkatkan. 

Menurut penulis Kesadaran masyarakat memang sangat di perlukan untuk menciptakan 

sebuah keamanan dan ketertiban suatu daerah yaitu dengan cara masyarakat harus bisa menjaga 

barang-barang atau harta bendanya agar tidak jatuh ketangan orang lain dengan cara melawan 

hukum karena saat ini melihat kondisi masyarakat desa yang perekonomiannya rata-rata 

menengah kebawah maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tidak mampu untuk 

mencukupi kehidupan anak dan istrinya berbuat sesuatu yang yang tidak sesuai dengan norma-

norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat atau melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti contoh yang banyak terjadi saat ini adalah 

terjadinya pencurian hewan ternak. 
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Menurut fakta yang penulis dapatkan baik di berita televisi maupun di Koran-koran 

Pencurian memang sering kali terjadi di desa maupun di daerah perkotaan yaitu dengan kondisi 

waktu yang berbeda, cara-cara yang berbeda dan barang curian pun yang berbeda-beda tentunya. 

Kasus pencurian tersebut biasanya di latarbelakngi karena faktor ekonomi yang sangat yang 

tidak memadai untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, kondisi masyarakat yang berada di 

bawah kemiskinan dan di tambah lagi dengan meningkatnya kebutuhan hidup menjelang hari 

besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup memang sangat menjadi faktor 

yang dominan untuk seseorang melakukan tindak pidana pencurian itu. Selain faktor ekonomi 

dampak urbanisasi juga merupakan pemicu seseorang melakukan tindak pidana pencurian, 

derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin ketat sehinngga berbagai upaya 

yang di lakukan untuk mempertahankan hidupnya dan faktor dari pencurian selanjutnya karena 

di latarbelakangi oleh kecanggihan teknologi sehingga seorang tertarik untuk mencoba 

canggihnya teknologi tersebut untuk melakukan pencurian karena dengan menggunakan alat 

tersebut mereka pikir bisa dengan mudah mendapatkan barang curian dengan mudah. 

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP 

adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:
5
 ’barang siapa 

mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk 

di miliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 

tahun atau dengan denda paling banyak Rp.900,00. Pencurian yang di perberat (gequalificeerde 

diefstal) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP (bentuk 

pokoknya) ditambah unsur-unsur lain baik yang obyektif maupun subyektif, yang bersifat 
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memberatkan pencurian itu dan oleh karenanya di ancam dengan pidana yang lebih berat dari 

pencurian bentuk pokoknya, Pencurian yang diperberat di atur dalam pasal 363 KUHP. 

Dalam pasal 363 KUHP pencurian hewan ternak merupakan pencurian yang di perberat 

karena merupakan perkecualian dari asas concordantie dan karena hal ini didasarkan pada 

pertimbangan mengenai keadaan khusus masarakat Indonesia asli. Masarakat asli Indonesia 

memandang ternak sebagai hewan yang mempunyai nilai khusus, mempunyai nilai yang lebih 

tinggi dari benda maupun binatang lainnya. Nilai khusus ini misalnya ternak dapat di gunakan 

untuk menarik beban, mengerjakan sawah, bahkan dapat sebagai ukuran kekayaan seseorang. 

Yang termasuk hewan ternak yaitu kuda, keledai, sapi, kambing, ayam, kerbau, babi dan lain 

sebagainya
6
. 

Selanjutnya jika melihat fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian pencurian yang 

banyak terjadi dalam masyarakat kemudian saya akan mengambil sebuah sampel suatu daerah 

dimana daerah tersebut banyak sekali terjadi pencurian hewan-hewan ternak seperti sapi dan  

kambing yaitu di Desa Errabu-Sumenep. Menurut keterangan dari kepala desa Errabu Bapak 

Toha Arrahman pencurian hewan ternak yang terjadi mulai pertengahan tahun 2010 sampai 

bulan april 2011 sudah mencapai 12 kali terjadi pencurian yaitu 11 kali terjadi pencurian sapi 

dan 1 kali pencurian kambing
7
. Terjadinya pencurian tersebut membuat masyarakat sangat resah 

dengan keadaan yang demikian, suatu kondisi yang selalu membuat masyarakat Errabu tidak 

bisa tidur dengan tenang di malam hari karena mereka sering di kagetkan dengan kejadian 

terjadinya pencurian hewan ternak di sekitar tempat mereka tinggal. Bahkan setiap malam para 

kepala rumah tangga harus siap siaga dalam menjaga hewan-hewan ternak mereka msing-masing 
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dan mengadakan ronda malam keliling kampung Errabu agar hewan ternak mereka tidak di curi 

oleh orang yang tidak patuh hukum. Namun cara masyarakat menjaga hewan ternak mereka 

masing-masing dan beronda malam kurang efektif untuk menaggulangi terjadinya pencurian itu 

hal tersebut terbukti dari masih banyaknya terjadi pencurian hewan ternak di rumah-rumah 

warga bahkan di saat warga melakukan ronda keliling kampung hewan ternak di rumah warga 

yang sedang melakukan ronda itu yang malah hilang. Ternyata pencuri hewan ternak tersebut 

mempunyai trik-trik atau strategi untuk mengelabuhi warga dengan menggunakan semacam ilmu 

gendam sehingga warga tertidur dan para pencuri bisa mengambil hewan ternak mereka dengan 

mudah bahkan dengan menggunakan ilmu gendam itu hewan ternak curian mereka bisa sama 

sekali tidak mengeluarkan suara dan tidak berontak di saat para komplotan pencuri bawa keluar 

dari rumah warga meskipun mereka bukan pemilik dari hewan ternak tersebut dan untuk 

mengelabuhi aparat Kepolisian dan warga yang menyelidiki dan mencari hewan ternak tersebut 

maka pencuri menggunakan kain dan daun untuk menutupi jejak sapi yang mau di bawa ke luar 

daerah errabu dengan cara kain atau daun tersebut di letakkan di setiap injakan kaki sapi atau 

kambing yang telah di curinya karena dengan cara tersebut jejak sapi atau kambing tidak akan 

ketahuan di bawa ke arah mana. 

 Melihat kondisi yang sangat merugikan bagi warga masyarakat Errabu aparat Polsek 

Bluto seharusnya bisa lebih luwes menentukan sebuah tindakan untuk menanggulangi tindak 

pidana pencurian hewan ternak tersebut dan melakukan tindakan lebih lanjut sampai bisa 

menangkap  pelaku pencurian agar tindak pidana pencurian hewan ternak tidak sering terjadi lagi 

di desa Errabu, tentunya dengan strategi-strategi yang di miliki oleh seorang Polisi, karena 

soerang Polisi sudah tentu mempunyai kemampuan yang terlatih untuk menanggulangi 

terjadinya pencurian hewan ternak tersebut. Polisi setempat seharusnya membuat kebijakan 



untuk menanggulangi terjadinya pencurian hewan ternak tersebut agar norma-norma dalam 

penegakan hukum tetap terjaga dan masyarakat merasa aman, nyaman dan tentram. 

Kebijakan atau upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 

merupakan bagian intergral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)
8
. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“ KEBIJAKAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA 

PENCURIAN HEWAN TERNAK ( Sapi dan Kambing)” , (Studi Kasus di  wilayah hukum 

Polsek Bluto Kecamatan Sumenep). 

B. Rumusan Masalah 

 Sebagaimana telah di uraikan pada kasus di atas maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah: 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian 

hewan ternak di Errabu-Sumenep ? 

2. Bagaimanakah bentuk kebijakan yang di lakukan oleh Polisi untuk menanggulangi 

terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Errabu-Sumenep ? 

3. Apa kendala dan faktor pendukung yang di alami oleh Polisi dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi terjadinya tindak  pidana pencurian hewan 

ternak di Errabu-Sumenep ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana 

pencurian hewan ternak di Errabu-Sumenep. 

2. Untuk mengetahui bentuk kebijakan yang di lakukan oleh Polisi dalam menanggulangi 

terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Errabu-Sumenep. 

3. Untuk mengetahui kendala dan faktor pendukung yang di alami oleh Polisi dalam 

menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menaggulangi terjadinya tindak pidana pencurian 

hewan ternak di Errabu-Sumenep.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis juga bermanfaat 

bagi akademisi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya bagi mahasiswa 

fakultas hukum konsentrasi praktisi yakni untuk mengetahui bentuk kebijakan yang di lakukan 

oleh Polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Errabu-

Sumenep, mengetahui strategi-strategi yang di lakukan oleh Polisi dalam menanggulangi 

terjadinya tindak  pidana pencurian hewan ternak, dan juga Untuk mengetahui kendala dan faktor 

pendukung yang di hadapi oleh Polisi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk 

menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 



Sebagai salah satu persaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum pada 

fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masarakat 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan agar masyarakat mengetahui 

bentuk kebijakan yang di lakukan oleh Polisi dalam menanggulangi terjadinya tindak 

pidana pencurian hewan ternak, strategi-strategi yang di lakukan oleh Polisi dan kendala 

dan faktor pendukung yang di alami oleh polisi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan 

untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di Errabu-

Sumenep sehingga masyarakat bisa sama-sama bergotong royong untuk saling menjaga 

keamanan daerah setempat. 

c. Bagi Kepolisian 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan arahan bagi petugas 

Kepolisian di dalam membuat kebijakan menanggulangi terjadinya tindak pidana 

pencurian hewan ternak dan juga merupakan masukan agar tepat dalam memilih strategi-

stategi yang harus di lakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian 

hewan ternak. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan 

ketentuan perundag-undangan yang berlaku yaitu: KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang berkaitan dengan teori-



teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan 

kebijakan Polisi dalam menanggulangi  terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak. 

2. Lokasi Penelitian 

Data di peroleh di Polsek Bluto dengan memberikan 2 contoh kasus pencurian yang 

terjadi di desa Errabu. desa Errabu merupakan kewenangan wilayah hukum Polsek Bluto yang 

banyak sekali terjadi pencurian hewan ternak dan itu sangat di perlukan adanya kebijakan dari 

Polsek setempat untuk menanggulangi terjadinya pencurian hewan ternak tersebut dan itu akan 

sangat tepat jika penulis mengambil lokasi penelitian di masyarakat Errabu dan di Polsek Bluto. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer tentang bentuk kebijakan yang di lakukan oleh Polisi untuk menanggulangi 

terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di wilayah hukum  Polsek 

Bluto dan data yang di peroleh dari perundang-undangan seperti KUHP dan KUHAP. 

b. Data sekunder 

Data ini di peroleh melalui studi pustaka dengan mempelajari buku-buku referensi baik 

berupa buku, surat kabar yang berhubungan dengan pencurian hewan ternak dan data-

data yang di peroleh dari Polsek Bluto yang berkaitan dengan kebijakan yang harus di 

lakukan untuk menanggulangi terjadinya pencurian hewan ternak di wilayah hukum 

Polsek Bluto. 

4. Teknik Pengumpulan Data 



Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam pembuatan penelitian ini dapat di peroleh 

dengan cara: 

a) Wawancara 

Dalam pengumpulan data ini, penulis mengadakan wawancara dengan Kapolsek Bluto 

Bapak Sutrisno tentang bagaimana kebijakan yang harus di keluarkan untuk 

menanggulangi terjadinya pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polsek Bluto serta 

wawancara dengan Kepala Desa Errabu bapak Toha Arrahman dan mantan Intel Polsek 

Bluto Bapak Murali. 

b) Studi dokumentasi 

Di peroleh dari buku-buku mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak, perundang-

undangan seperti KUHP, KUHAP dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan  di peroleh dari Polsek Bluto tentang 

kebijakan yang harus di keluarkan untuk menanggulangi terjadinya pencurian hewan 

ternak di wilayah hukum Polsek Bluto Kabupaten Sumenep.  

c) Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan yang di peroleh dari sumber-sumber buku tentang kejahatan terhadap 

harta benda dan majalah tentang pencurian. 

d) Studi website 

Studi website di peroleh dari sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan tindak 

pidana pencurian hewan ternak dintaranya: Http://Www.Polri.Go.Id/Visi_Misi, Tanggal 

Akses 26 Juni 2009,  http://Www.Google.Co.Id/Empat Pendekatan Tentang Terjadinya 

Kejahatan&Source, http://id.shvoong.com/social-sciences/political, “hubungan hukum 

dan kebijakan public”, http://www.slideshare.net/triwidodo utomo, “kebijakan-publik”, 

http://www.polri.go.id/visi_misi
http://www.google.co.id/empat
http://www.slideshare.net/triwidodowutomo,


Massofa, 2010, “Pengertian Krimonologi Kejahatan Dan Relativismenya”, Http:// 

Www.Wordpress.Com, 20 April 2010. 

 

5. Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yang di analisa secara 

kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggunakan fakta-fakta tentang masalah yang di 

teliti sebagaimana adanya serta memustakakan pada ketentuan-ketentuan yang ada dengan 

masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga 

dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini dibagi dalam 4 BAB yaitu: 

Bab 1 : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam hal ini, penulis menguraikan tentang pengertian kebijakan (Policy), pengertian 

Polisi, pengertian pencurian, pengertian diskresi, jenis dan bentuk tindak pidana pencurian, teori 

tentang latar belakang terjadinya kejahatan, dan wewenang Kepolisian menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Bab 3 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

http://www.wordpress.com/


Pada bab ini merupakan analisa dari penelitian yang di peroleh yaitu peneliti akan 

memaparkan data hasil penelitian di lapangan baik dari hasil wawancara maupun hasil tinjauan 

pustaka yang merupakan jawaban dari permasalahan yang di ajukan. 

Bab 4 : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah di 

kemukakan sebelumnya dan saran-saran terhadap permasalahan yang ada. 

 

 


