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ABSTRAKSI 

Penulisan skripsi ini berjudul Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi 

Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Disertai dengan Kekerasan 

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Penulisan ini dilatarbelakangi oleh 

merebaknya fenomena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang 

disertai dengan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian ini 

dilakukan untuk mempermudah pencurian. Hal tersebut perlu mendapat perhatian 

penting dari kepolisan Karena sudah mengganggu keamanan dan ketertiban di 

masyarakat. Peranan kepolisian dibutuhkan dalam menanani kasus ini, berupa 

upaya sebelum terjadinya dan sesudah terjadinya tindak kejahatan pencurian ini. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan kepolisian dalam 

menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang disertai 

dengan kekerasan, untuk mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan, dan untuk 

mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh pihak kepolisian. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif 

dengan mencari informasi dengan melakukan wawancara yang dalam hal ini yaitu 

pihak kepolisian. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis, objek 

penelitian mengunakan dua kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang 

disertai dengan kekerasan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat perlu memahami pentingnya 

kesadaran hukum, sehingga dapat dilakukan kerjasama dengan kepolisian. 

Peranan kepolisian dalam hal ini berupa upaya pencegahan sebelum terjadinya 

tindak kejahatan pencurian ini yang bersifat preemtif dan preventif, diantaranya 

melakukan patroli-patroli terhadap daerah rawan terjadinya tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan ini, melakukan himbauan-himbauan pada 

masyarakat, membentuk program antisipasi polisi tenda. Setelah terjadinya tindak 

pidana kepolisan menggunakan cara-cara represif kepada pelaku pencurian 

kendaraan bermotor roda dua yang disertai dengan kekerasan ini menggunakan 

sanksi pidana. Tindakan kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum 

yang bertugas dalam kasus ini adalah melakukan tindakan penyelidikan dan 

penyidikan menggunakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku seperti pemeriksaan saksi-saksi, melakukan pemanggilan, penangkapan, 

penggeledahan maupun penyitaan. Polisi juga menemui hambatan yaitu hambatan 

internal karena terbatasnya jumlah anggota ataupun personil, terbatasnya sarana 

dan prasarana dan kurang memadahi serta eksternal yaitu tidak adanya saksi yang 

melihat kejadian kasus pencurian, masyarakat menganggap lingkungan atau 

kondisi terasa aman sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan, 

dan kurangnya kerjasama dari masyarakat. 

Peranan Kepolisian diharapkan dapat memaksimalkan fungsinya saat 

menjalankan tugas dan lebih aktif mengadakan penyuluhan-penyuluhan guna 

membuat kesadaran hukum dalam masyarakat. Kepolisian juga diharapkan dapat 

mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para personil yang dapat digunakan untuk 

daya tangkal maupun deteksi dini terhadap kejahatan. 

 

Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Penanggulangan, Pencurian Kekerasan  
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