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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kejahatan saat ini telah berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Berbagai macam berita tentang peristiwa kejahatan dapat kita jumpai di berbagai 

media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu jenis kejahatan yang 

sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor)1. 

Tindak pidana ini sudah tergolong sebagai tindak pidana yang sangat meresahkan 

masyarakat. Umumnya curanmor terjadi di kota-kota besar, termasuk kota Semarang, 

namun tidak jarang pula curanmor terjadi di wilayah perdesaan. 

Kejahatan curanmor sangat merugikan banyak orang. Mendapatkan kendaraan 

bermotor tidaklah mudah, karena harganya yang bisa dibilang tidak murah. 

Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor tidak hanya sebagai sarana 

transportasi saja, namun juga untuk meningkatkan penghasilan mereka. Lokasi-lokasi 

yang biasa dijadikan sasaran para pelaku curanmor sangat beragam, dipermukiman, 

tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus seperti di sekolah, kampus, kantor 

instansi pemerintah  dll. 

Pelaku curanmor, khususnya di Kota Semarang, tidak semuanya dilakukan oleh 

penjahat-penjahat baru, namun juga dilakukan oleh para penjahat kambuhan atau 

yang sering disebut residivis.2 Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku 

                                                           
1 Pencurian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disingkat menjadi Curanmor 
2 Penjahat kambuhan untuk selanjutnya disingkat menjadi Residivis 
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kejahatan ataupun kepada para residivis tidak selalu menjamin mereka jera atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. Lahirnya residivis baru di lingkungan sekitar dan 

para residivis yang masih tetap melakukan kejahatan, merupakan bukti sanksi pidana 

yang telah dijatuhkan tidak memberi efek jera.  

Secara umum terhadap tindak pidana pencurian dapat dijerat dengan Pasal 362 

KUHP tentang Pencurian. Menurut Pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP)3 isi rumusan tindak pidana pencurian yaitu: 

“Barang siapa 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”.  

 

Walaupun masuk kategori pencurian, umumnya terhadap tindak pidana 

curanmor, pelaku dipidana dengan Pasal 363 KUHP yaitu dengan pasal pencurian 

dengan pemberatan. Hal ini dilakukan karena pelaku curanmor biasanya 

menggunakan alat yang mereka sebut kunci T, yang bisa dikategorikan sebagai anak 

kunci palsu, sehingga pelakunya tidak dijerat dengan Pasal 362 melainkan dijerat 

dengan Pasal 363 KUHP. 

Berdasarkan Pasal 363 KUHP yang dimaksud dengan pencurian dengan 

pemberatan adalah 

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

ke-1.      pencurian ternak; 

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

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

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontkan atau bahaya 

perang; 

                                                           
3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP. Lihat dalam Moeljatno, 

1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara. 
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ke-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; 

ke-4.  pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

ke-5.     pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk 

sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, 

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu 

tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.4 

 

Aturan dalam pasal tersebut sudah jelas dan hukuman juga dapat dijatuhkan 

pada para pelaku curanmor, namun masih saja pelaku-pelaku curanmor beraksi di 

berbagai kota, termasuk di Kota Semarang. Kejahatan curanmor umumnya banyak 

dilakukan oleh ‘pemain lama’ alias residivis. Residivis curanmor adalah seorang 

pelaku kejahatan curanmor yang pernah diputus bersalah oleh pengadilan, dan ketika 

telah dinyatakan bebas, dia kembali melakukan kejahatan curanmor lagi.  

Umumnya para pelaku tindak pidana atau kejahatan tidak melakukan 

kejahatannya tanpa alasan. Ada beberapa faktor atau alasan yang mendorong serta 

mempengaruhi mereka untuk melakukan suatu tindak pidana. Para residivis curanmor 

biasanya memiliki alasan yang mendorong pelakunya melakukan hal tersebut. Alasan 

tersebut umumnya adalah alasan ekonomis atau alsan mencari keuntungan, contohnya 

adalah: untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai biaya untuk 

berobat, atau juga ada yang beralasan untuk membayar hutang yang melilit mereka 

dsb. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kebanyakan para pelaku adalah orang 

dengan keterbatasan ekonomi atau bisa dibilang dari golongan ekonomi bawah. 

                                                           
4 Moeljatno, Ibid, hlm 128. 
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Mereka melakukan hal tersebut karena tergiur dengan sejumlah uang yang bisa 

didapatkan dengan mudah.  

Walaupun dalam kenyataannya munculnya kejahatan dikarenakan alasan-

alasan tertentu seperti faktor ekonomi yang menghimpit, namun tanpa adanya 

kesempatan, hal tersebut tidak akan terjadi. Mengenai hal tersebut J. Robert Lilly 

menyatakan bahwa: 

Secara tradisional kriminologi sering memfokuskan  perhatiannya pada pelaku 

pelanggaran dan pada hal yang memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan 

(dalam kasus teori kontrol), bagaimana karakteristik pelaku pelanggaran 

mencegah mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi motivasi mereka. 

Telah lama ditunjuk-tunjuk bahwa bahkan jika pelaku pelanggaran ingin 

melakukan kejahatan, mereka tidak dapat melakukan kecuali kesempatan untuk 

melanggar hukum itu ada5. 

 

Dengan demikian, seorang residivis melakukan kembali kejahatan bukan hanya 

karena desakan ekonomi, namun juga adanya kesempatan dalam melakukan 

kejahatan itu kembali. 

Dalam hukum pidana istilah ‘residivis’ sendiri merupakan istilah bagi 

seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana baik itu yang sama dengan 

kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah dirumuskan dalam 

buku II KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang 

dimaksud dengan residivis. Salah satu syarat utama residivis adalah mereka telah 

lebih dari satu kali  dijatuhi putusan pidana dan putusan tersebut harus telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap. 

                                                           
5 J. Robert Lilly et.al, 2015, Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, Prenadamedia Group, Jakarta, 

hlm 391. 
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Selain recidivis, secara sosial ada istilah penjahat kronis. Penjahat kronis adalah 

istilah bagi golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang 

berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana. 

Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan 

menjalani  pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial 

sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang menetap bagi mereka6. 

Tindak kejahatan susah untuk dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tindak kejahatan sendiri sudah ada sejak zaman para Nabi, lalu berkembang dari 

zaman ke zaman. Hukum pun juga ikut dikembangkan sesuai dengan keadaan zaman 

saat kejahatan itu ada. Hukum memang hidup berdampingan dengan kejahatan yang 

ibaratkan bagai langit dan bumi, hitam dan putih, yin dan yang. Walau hukum terus 

berkembang, kejahatan tetap tidak dapat di hapuskan dari kenyataan manusia hidup 

dalam masyarakat.  

Ada berbagai cara untuk mencegah pelanggaran hukum.  Secara psikologis 

yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum, 

yaitu dengan cara pencegahan penyimpangan sosial secara preventif dan kuratif. 

1. Tindakan Preventif, adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya 

pelanggaran. 

2. Tindakan Kuratif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi penyimpangan 

sosial7. 

                                                           
6 http://www.scribd.com/doc/192323945/Pengertian-Residivis-Dalam-Konsep-KUHP#scribd, “5 Oktober 

2015”. 
7 Hendra Akhidhiat, 2011, Psikologi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 185. 

http://www.scribd.com/doc/192323945/Pengertian-Residivis-Dalam-Konsep-KUHP#scribd
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Untuk mencegah kejahatan tidak cukup dibebankan pada aparat penegak 

hukum saja, namun dibutuhkan peran serta masyarakat. Tindakan preventif ini 

condong memerlukan banyak bantuan masyarakat, karena masyarakat berperan 

penting dalam pencegahan terjadinya residivis termasuk pula residivis curanmor. 

Semua residivis termasuk residivis curanmor juga berasal dari masyarakat. Peran 

masyarakat memang diperlukan, namun peran pemerintah dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan juga sangat diperlukan. Hal ini untuk 

menekan tingkat kejahatan yang terjadi. 

Tindakan pencegahan ada yang dilakukan secara situasional. Pencegahan 

kejahatan secara situasional adalah tindakan untuk mengurangi kesempatan yang 

ditujukan pada bentuk-bentuk kejahatan spesifik, di mana upaya ini membutuhkan 

manajemen, desain, atau perekayasaan lingkungan sekitar secara sistematis dan 

sepermanen mungkin sehingga dapat mempersulit usaha dan resiko untuk melakukan 

tindakan kejahatan dan mengurangi imbalan yang mungkin dapat didapat oleh pelaku 

pelanggaran8. 

Banyak residivis yang tidak diketahui statusnya apakah memang ia  merupakan 

seorang residivis atau bukan.  Hal ini yang masih menjadi dilema dalam penegakan 

hukum di negeri ini. Hal ini disebabkan sistem database perkara di Kepolisian, 

Kejaksaan maupun Pengadilan masih kurang tertata dan terekam dengan baik dan 

tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah 

pernah dihukum atau tidak. Kecenderungan untuk mengetahui apakah seseorang 

                                                           
8 J. Robert Lilly et.all, Op, Cit., hlm 401. 
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pernah melakukan tindak pidana dan dapat dikategorikan sebagai recidivis, hanya 

didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan 

perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa 

(pelaku) sendiri9. 

Terhadap semua pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang berlaku 

sesuai dengan aturan hukum yang telah dilanggar. Bila yang melanggar pernah 

dikenakan sanksi atas pelanggaran yang sama, maka hukuman yang diterimanya 

kemudian akan diperberat. Hal ini demi memberikan efek jera. Namun dapat 

dikatakan bahwa dalam realita banyak residivis curanmor yang tidak jera.  

Penanganan para residivis curanmor seharusnya tidak boleh disamakan dengan 

pelaku tindak pidana yang masih baru, karena para residivis tersebut sudah 

mempunyai banyak pengalaman yang terkait dengan perilaku-perilaku kejahatan. 

Pengalaman tersebut akan diwariskan kepada para pelaku curanmor yang masih baru 

di dalam ruang tahanan bila mereka ditempatkan dalam satu ruangan yang sama. 

Bukan rahasia umum lagi, bila Lembaga Permasyarakatan (Lapas)10 dianggap 

sebagai tempat yang baik untuk menempuh pendidikan perilaku kejahatan. Para 

residivis justru  menjadi guru bagi para pemula didalam Lapas. Sebab dari itu, maka 

penanganan terhadap para residivis curanmor harus dibedakan dari yang lain, atau 

mereka akan melahirkan para residivis curanmor baru. 

                                                           
9   http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis, “5 Oktober 2015”. 
10  Lembaga Permasyarakatan untuk selanjutnya akan disingkat menjadi Lapas. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis
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Menarik untuk mengkaji apa saja yang membuat seseorang yang telah dipidana, 

melakukan kembali tindak pidana atau menjadi residivis dan mengapa pidana yang 

telah diberikan sebelumnya tidak memiliki efek jera untuk mereka. Untuk itulah pada 

kesempatan ini Penulis hendak melaksanakan penelitian dengan mengambil judul 

sebagai berikut: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat 

Kambuhan (Residivis) pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di 

Kota Semarang (Studi di Lapas Kedungpane Semarang). 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan perumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak pidana kembali (menjadi 

residivis)?  

2. Bagaimakah pandangan petugas Lapas terhadap pemidanaan yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan kurang memberikan efek jera pada pelaku curanmor sehingga 

menghasilkan penjahat kambuhan? 

C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan tujuan penulisan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak pidana kembali 

(menjadi residivis). 
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2. Untuk menjelaskan pandangan petugas Lapas terhadap pemidanaan yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan yang kurang memberikan efek jera pada pelaku 

curanmor sehingga menghasilkan penjahat kambuhan. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoretis 

Selain diketahuinya tujuan penulisan, diketahui pula manfaat penulisan, 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian diharapkan berguna secara teoretis untuk mengetahui cara 

melakukan pencegahan terhadap seorang mantan narapidana curanmor agar 

tidak menjadi seorang residivis. 

b. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya kriminologi, hukum pidana dan pemidanaan, 

terutama menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan 

sanksi bagi pelaku tindak pidana curanmor. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat dan aparat penegak 

hukum untuk mencegah berkembangnya residivis curanmor. 

b. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya 

petugas Lapas dalam membina pelaku curanmor agar setelah pelaku menjalani 

pidana, mereka tidak menjadi residivis. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan 

proses penahanan peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 

sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik11. Metode kualitatif  tidak 

menggunakan pendekatan secara statistik atau matematis, namun pendekatan 

dilakukan dengan cara melakukan konstruksi atas permasalahan yang ada. Adapun 

Peneliti akan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

mantan narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak 

pidana kembali (menjadi residivis) dan melakukan analisis terhadap pandangan 

dari petugas Lapas tentang pidana yang dijatuhkan, dimana akan dikaji apakah 

pidana yang dijatuhkan sudah cukup memberikan efek jera pada pelaku curanmor. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang 

cirinya bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dan 

kriminologi. Deskripsi akan dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

mantan narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak 

                                                           
11 Petrus Soerjiwinoto et al, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik 

Soegijapranata, hlm. 10. 
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pidana kembali (menjadi residivis) dan pandangan dari petugas Lapas tentang 

pidana yang diberikan kepada pelaku/narapidana curanmor.  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi atau fenomena 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruh terjadinya penjahat 

kambuhan (residivis) pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan 

pandangan petugas Lapas terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim di 

Pengadilan, apakah pidana tersebut telah memberikan efek jera terhadap Pelaku?. 

Adapun elemen penelitiannya adalah: 

a. Residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

b. Ka. Lapas Kedungpane atau yang mewakili  

c. Staf  Lapas Kedungpane  

d. Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini KUHP dan 

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang 

relevan dengan topik penelitian dan perumusan masalah penelitian yang 

berupa: 

1) Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah bahasn hukum yang utama yang berbentuk 

peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang 

digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Undang-Undang  No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisis 

dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur serta pendapat para 

ahli hukum pidana dan kriminologi tentang tindak pidana curanmor. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia yang akan digunakan hanya jika 

dibutuhkan saat penelitian dilakukan. 

b. Wawancara 

Untuk memperoleh data mengenai pandangan petugas Lapas terhadap pidana 

yang dijatuhkan akan digunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab 

langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau 

sumber data. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan 5 (lima) orang 

Pelaku Curanmor  residivis; 1 (satu) orang Ka. Lapas (atau yang mewakili) 

dan 1 (satu) orang petugas di Lapas.  
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5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Setelah data kepustakaan dan hasil wawancara terkumpul, proses 

selanjutnya adalah Peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, 

interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan pemahaman yang 

berkembang pada saat pencarian dan penafsiran data12. Dalam tahap ini data yang 

relevan akan digunakan dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Dengan 

demikian, dalam penyajian data terjadi proses editing data. Data yang telah diedit 

kemudian ditulis dalam bentuk uraian-uraian. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian 

kualitatif lebih mampu mengungkapkan gejala yang ada di masyarakat secara 

mendalam. Analisis dilakukan Peneliti terhadap seluruh informasi yang diperoleh 

dengan cara melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Hasil analisis  

kemudian akan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Berikut adalah rencana sistematika penulisan laporan penelitian: 

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian tindak pidana, 

pengertian pencurian, macam-macam pencurian, pengertian penjahat kambuhan, 

macam-macam residivis, alasan pendorong, sanksi pidana, dan peran pemerintah dan 

                                                           
12 Petrus Soerjowinoto et.al,  Ibid., hlm 23. 
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masyarakat kota Semarang dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kejahatan 

curanmor dan pengulangan tindak pidana curanmor. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi faktor-faktor 

yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 

melakukan tindak pidana kembali (menjadi residivis) dan pandangan petugas Lapas 

terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan sehubungan dengan 

banyaknya penjahat kambuhan (residivis) curanmor. 

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap 

permasalahan yang ada. 

 

 

  


