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A. Latar Belakang Masalah 

 
Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam 

hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan 

multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya 

ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku 

yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma 

(hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Sedangkan terhadap perilaku 

yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang 

hukum dan merugikan masyarakat. 

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 

penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan 

terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan 

yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan 

bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia 

merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, 

masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa 

kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara 

tuntas (Bambang Waluyo, 2000: 1). 
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Berbicara mengenai kejahatan ini, beberapa ahli hukum memberikan 

pandangannya yang akan penulis kemukakan sebagai berikut ini;  

Terhadap masalah ini oleh Soedarto dinyatakan: 

“Kalau Indonesia sekarang ini sedang melancarkan pembangunan di 
segala bidang sesuai dengan pentahapan dalam rencana pembangunan 
lima tahunnya, maka adalah wajar apabila ditengok dari segi lain dari 
pembangunan itu, ialah segi tindakan orang atau sekelompok orang 
yang oleh masyarakat tidak disukai yakni apa yang pada umumnya 
disebut kejahatan. Kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi 
sesuatu bangsa. Kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, 
kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan 
tidak dapat tenang bekerja dan sebagainya”.(Sudarto, tanpa tahun: 42) 

 
Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang 

sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun 

demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan 

penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah 

dengan hukum pidana (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983: 10) 

Menurut Andi Hamzah, kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu 

dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat 

dilakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan 

mengurangi kejahatan dalam masyarakat (Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 

1983: 10). Djoko Prakoso berpendapat, kejahatan tidak terjadi dan tidak 

terdapat dalam kekosongan. Dimana ada manusia lebih dari satu orang, 

dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian 

dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat itu (Djoko Prakoso, 1988: 

10). Menurut Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, maka 

dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, 

merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung 

variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 

(baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas minoritas 

masyarakat. Sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala 

nilai sosial dan asas perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 

ruang dan waktu (JE. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1982: 1). 
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  Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan 

merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga 

masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa 

kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan-

perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak 

lain (Soerjono Soekanto, 1981: 136). Menurut Kartini Kartono, crime atau 

kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-

norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartini Kartono, 1981: 

122). Sedangkan Arief Gosita, berpendapat bahwa masalah kejahatan 

(kriminalitas) sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi 

berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai 

fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama 

lain (Arief Gosita, 1983: 2). Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa 

kejahatan adalah sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak 

dapat dibiarkan berlangsung dan apabila berlangsung akan mengakibatkan 

masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan (Soedjono Dirjosisworo, 

1984: 27). 

W.A. Bonger dalam Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa kejahatan 

merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari 

negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap 

rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan (Soerjono Soekanto, 

1982: 2). Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang 

kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan 

adalah suatu tindakan (atau omissi). Dalam pengertian ini seseorang tidak 

dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan 

atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga 

merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak 

dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (criminal intent, mens 

rea), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya 

suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi 

sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut 
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Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh 

negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap 

perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya 

pamungkas (Soerjono Soekanto, 1982: 12). 

Mannheim, berpendapat bahwa istilah kejahatan pertama-tama harus 

dipergunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan 

yang secara hukum merupakan kejahatan, kedua kelakuan itu jika sepenuhnya 

terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana 

atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak, 

ketiga keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia akan 

digunakan tergantung pada pertimbangan kasus individual (Soerjono 

Soekanto, 1982: 12). Menurut Herman serta Julia Schawendingh, kejahatan 

dirumuskan sebagai suatu cap atau label yang dilekatkan pada perilaku 

tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melakukan 

kekuasaan (Soerjono Soekanto, 1982: 12). 

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam-

macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-

bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara 

kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam-

macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta 

kekayaan (harta benda). Pencurian termasuk satu diantara beberapa jenis 

kejahatan terhadap harta benda. Pencurian diatur dalam Buku II, Titel XXII, 

Pasal 362 – 367 KUHP. Tindak pidana pencurian, merupakan suatu perbuatan 

mengambil secara melawan hukum barang atau harta benda milik orang lain. 

Dari sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor 

khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering 

menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh 

kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan 

nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab 

tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu 

meningkat. 
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Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena 

dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari 

suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut 

dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara 

menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang 

menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas 

dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor 

rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara 

menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain 

sebagainya. 

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas 

tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat 

dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. 

Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke 

orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari 

benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor 

merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. 

Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak 

pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, 

tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan 

pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. 

Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya 

dalam Pasai 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan 

penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan 

rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan 

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan 

tindakan penyidikan. 

Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan 

awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek 

manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan 

polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya 

berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu 

penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

pencurian kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Ngawi dengan 

mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, 

menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih 

mendalam. Itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis, mengambil judul 

penelitian: “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS 

DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT NGAWI)” 

 

B. Perumusan Masalah  

 
Perumusan masalah adalah substansi yang sangat penting dalam 

penciptaan karya ilmiah, sehingga masalah yang diteliti dapat dikhususkan 

dan lebih memperjelas arah yang akan dicapai peneliti. Selain itu diharapkan 

dapat memberikan arahan pembahasan yang jelas sehingga terbentuk 

hubungan dengan masalah yang dibahas.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan 

mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji. Permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana proses penyelidikan dan proses penyidikan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi oleh Polres Ngawi?  
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2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten 

Ngawi oleh Polres Ngawi, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 
Dalam setiap kegiatan, pada dasarnya pasti memiliki suatu tujuan 

tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis 

melalui penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :  

1. Tujuan Objektif  

a. Mengetahui bagaimana proses penyelidikan dan proses penyidikan 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi.  

b. Mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

penyidikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres 

Ngawi dan bagaimana upaya penyelesaiannya.  

2. Tujuan Subjektif 

a. Sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum untuk 

memenuhi persyaratan wajib setiap mahasiswa dalam meraih gelar 

kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.  

b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek 

lapangan hukum yang berguna bagi penulis.  

c. Memberi gambaran dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.  

 

D. Manfaat Penelitian  

 
Salah satu substansi terpenting dari kegiatan penelitian yaitu 

menyangkut manfaat dari hasil penelitian itu. Karena suatu penelitian akan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

8 

8 

mempunyai nilai apabila hasil dari penelitian tersebut memberi manfaat dan 

kegunaan bagi semua pihak. Harapan penulis, penelitian ini dapat bermanfaat 

baik bagi penulis ataupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan 

adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan dilihat dari sudut 

teori. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai bahan 

referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan.  

c. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dan menerapkan 

ilmu dan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas 

Hukum UNS.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai peranan penyelidik 

dalam melakukan penyelidikannya dan peranan penyidik dalam 

penyidikannya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah 

hukum Polres Ngawi.  

b. Sebagai bahan perbandingan dan bahan masukan bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan ini.  

c. Sebagai praktek dan penelitian dalam bidang hukum dan juga sebagai 

praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan metode penelitian 

ilmiah. 

 

E. Metode Penelitian 

 
Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 

faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa 

penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode 

penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat 

ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan 
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mengadakan klasifikasi, yang akan didasarkan pada pengalaman, dapat 

ditentukan jenis penelitian (Winarno Surahmad, 1982: 131).  

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 

mendapatkan suatu data dari obyek penelitian yang kemudian data tersebut 

akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang menyangkut 

tentang metodologi penelitian ini meliputi :  

1. Jenis Penelitian  

Dalam usaha penulis mendapatkan data yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi, penulis mempergunakan metode pendekatan hukum 

sosiologis atau empiris. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian pada data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono 

Soekanto, 1986: 54).  

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di 

dalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 54).  

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian jenis ini 

dimaksdukan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang 

diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi secara jelas 

dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang 

ada.  

2. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang 

berkompeten dalam menangani proses penyelidikan dan penyelidikan 

terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Ngawi.  

3. Jenis Data  
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Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau 

angka- angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, 

sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang 

dipakai untuk suatu keperluan. Beberapa jenis data dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Data primer  

Yaitu data atau keterangan berupa fakta-fakta yang diperoleh secara 

langsung dari obyek penelitian atau sumber pertama di lapangan dengan 

cara-cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan 

judul skripsi dan permasalahan yang diketengahkan. Pada umumnya data 

primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian di lapangan. 

Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu di 

Polres Ngawi. 

b. Data sekunder  

Yaitu suatu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta 

yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung dari bahan-

bahan dokumen, laporan disertasi dan juga dari buku-buku serta hasil 

penelitian yang berwujud laporan.  

4. Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data meliputi :  

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan responden. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah pejabat dan staf-staf yang terkait dalam penanganan reserse dan 

kriminalitas di Polres Ngawi, khususnya yang menangani proses 

penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian Kendaraan Bermotor. 

b. Sumber data sekunder  

1. Umum 

 a. bersifat pribadi, data yang tersimpan di lembaga dimana yang 

bersangkutan bekerja atau sedang bekerja. 
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 b. bersifat publik, yaitu data berupa dokumen-dokumen rahasia, 

laporan- laporan ( yang ada di kantor- kantor ) 

       2. Hukum 

          a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang- 

undangan. 

          b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari 

buku- buku, artikel-artikel. 

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data-data yang diperoleh dari 

kamus maupun ensiklopedi. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data 

dalam penelitian. Tehnik pengumpulan data yang mendukung dan 

berkaitan dengan pemaparan skripsi ini adalah :  

a. Penelitian lapangan  

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, 

dalam hal ini langsung pada obyek penelitian.   

b. Penelitian kepustakaan  

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan 

pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Tehnik 

yang dipakai penulis untuk megumpulkan data dengan tehnik wawancara. 

Tehnik wawancara merupakan suatu tehnik pengumpulan data atau 

sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dan informan, 

dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 

yaitu Pejabat Kepolisian Resort  Ngawi, khususnya bagian Reserse dan 

Kriminalitas.  

6. Tehnik Analisis Data 

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu tehnik 

analisa data yang tepat. Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan 
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dianalisa guna memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka tahap analisa ini merupakan faktor yang penting karena dapat 

mempengaruhi mutu hasil penelitian.  

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa 

data kualititatif, yaitu : “Suatu cara penelitian yang menggunakan dan 

menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh “.(Soerjono Soekanto, 1986: 242).  

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif yang meliputi tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan 

data dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan proses siklus antara 

tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan 

data yang lain.  

1. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai 

laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian 

analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal yang mungkin tidak penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 

2. Sajian Data 

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi 

berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan 

kegiatan dan juga tabel. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah memahami apa 

arti dari berbagai hal yang ditemui mulai melakukan pencatatan, 

peraturan-peraturan, pola-pola, dan atau pertanyaan-pertanyaan. 
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    Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut 

berinteraksi dan apabila dirasa kesimpulan kurang kuat, maka perlu ada 

verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data di lapangan. Untuk 

lebih jelasnya, tehnik analisa data tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Tehnik analisis data. 

  

Setelah data terkumpulkan, maka kemudian data direduksi. Setelah 

itu disajikan, maka akan dapat ditarik kesimpulan. Tahap-tahap ini tidak 

harus dilakukan secara berurutan dan antara tahap yang satu dengan tahap 

yang lain adalah saling berhubungan membentuk siklus (Sutopo, 1991: 

55). 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, 

tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-

PENGUMPULAN DATA 

REDUKSI DATA PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN KESIMPULAN 
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lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah 

sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran 

awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan 

hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian 

secara garis besar. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan menjelaskan literatur-

literatur sehingga pembaca dapat membaca dan memahami 

tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor.   

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab III ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan 

mengenai proses penyidikan terhadap suatu proses 

penyelidikan dan penyidikan pencurian Kendaraan Bermotor 

yang terjadi di wilayah Hukum Polres Ngawi yang meliputi 

proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pihak 

Kepolisian hingga penyerahan berkas perkara ke penuntutan. 

Pada bab ini juga membahas tentang proses penyelidikan yang 

dilakukan oleh Polres Ngawi terhadap kasus pencurian 

Kendaraan Bermotor yang sedang dalam penyidikan dan yang 

sudah terungkap dan hambatan-hambatan dan kendala yang 

dihadapi dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap 

suatu kasus pencurian Kendaraan Bermotor dan usaha untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dan kendala-kendala tersebut.  

BAB IV  :  PENUTUP  
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Pada bab ini berisikan kesimpulan dari perumusan masalah 

dari hasil penelitian dan saran-saran yang didasarkan pada 

kesimpulan yang ada. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal 

dalam hukum pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”. Walaupun istilah 

ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia 

Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 

dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum 

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya kini 

belum ada keseragaman pendapat. 

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum 

Pidana Bagian I” yang mengutip pandangan dari para pakar hukum 

tentang tindak pidana, menjelaskan pengertian straafbaar feit dan 

istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan 

yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan 

dari istilah strafbaar feit adalah: 

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 

perundang-undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan 
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perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Th 

1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 

menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro (lihat buku 

Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia). 

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya 

R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, H.J van 

Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana 

Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana”. 

Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, 

yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca 

pasal 14 ayat (1)). 

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin “delicum” juga 

digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 

dengan strafbaar feit,. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai 

literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan 

istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). 

A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana I”. Moeljatno 

pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku 

beliau “Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan”, walaupun 

menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. 

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok 

Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja. 

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh kami 

dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana”. Begitu 

juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang 

Hukum Pidana Indonesia”. 

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentukan 

Undang-undang dalam Undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang 

Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3). 
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7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai 

tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana. 

Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada 7 istilah dalam bahasa 

kita sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). 

Strafbaar feit, terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 

7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 

ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Sedangkan 

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran 

dan perbuatan. 

Secara literlijk kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 

atau boleh dan ”feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah 

strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan 

kata hukum, pada hal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan 

dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang 

sebenarnya tidak demikian halnya. 

Untuk kata “baar” ada 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan 

dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata feit 

digunakan 4 istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan. Secara literlijk, feit memang lebih pas untuk diterjemahkan 

dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam 

perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtreding 

sebagai lawan dari istilah misdrijiven (kejahatan) terhadap kelompok 

tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. 

Sedangkan untuk kata “peristiwa”, menggambarkan pengertian 

yang lebih luas dari perkataan perbuatan, karena peristiwa tidak saja 

menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh 

kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia 

semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena 

disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam 

hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana, apabila 
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kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun 

aktif). 

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam 

aturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan 

juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam 

arti positif (handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia 

yang positif atau negatif (nalaten). Padahal pengertian yang 

sebenarnya dalam istilah feit itu adalah termasuk baik perbuatan aktif 

maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan 

yang untuk mewujudkannya diperlukan/ disyaratkan adanya suatu 

gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh 

manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 

406 KUHP). Sedangkan perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya, 

dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban 

hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) 

atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). 

Sedangkan istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada 

kaitannya dengan istilah strafbaar feit, karena istilah ini berasal dari 

kata delicticum (Latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan 

hukum Belanda: delict, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan 

prinsip dengan istilah strafbaar feit. 

Secara umum istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai 

terjemahan feit, seperti yang telah lama kita kenal dalam 

perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah materieele feit atau 

formeele feit (feiten een formeele omschrijving, untuk rumusan 

perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah feit 

dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) 

demikian juga WvS (Nedherland Indie/Hindia Belanda), misalnya 

Pasal: 1, 44, 48, 63, 64 KUHP, selalu diterjemahkan oleh para ahli 

hukum kita dengan perbuatan, dan tidak dengan tindakan atau 

peristiwa maupun pelanggaran. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

19 

19 

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai 

oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi 

pengertian dari strafbaar feit (baca teks pidato beliau pada saat 

Upacara Dies Natalis ke VI, 1955 Universitas Gajah Mada yang 

berjudul “Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana Dalam 

Hukum Pidana”), walaupun istilah delik pernah juga digunakan oleh 

beliau. 

Begitu juga Ruslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana, 

misalnya dalam buku beliau “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan 

Jawab Pidana”. 

Istilah perbuatan pidana ini pernah juga digunakan oleh 

pembentuk Undang-undang dalam UU No. 1/Drt/1951 tentang 

Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, 

Kesatuan Acara Pengadilan Sipil (baca Pasal 5). 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 

Adapun istilah perbuatan pidana lebih cepat, alasannya adalah: 

§ Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, 

yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. 

Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 

§ Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 

pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, 

dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang 

yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 

§ Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih 

tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak 

yang menunjuk pada dua keadaan konfkrit yaitu: pertama adanya 
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kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat 

atau yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983: 54). 

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan 

pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan 

istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan 

alasan: 

§ Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa 

menggambarkan hal yang kongkrit (padahal strafbaar feit 

sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, 

misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. 

Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang 

dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain. 

§ Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak 

menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan 

perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, 

seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih 

dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak (Moeljatno, 

1983: 55). 

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti 

tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, 

menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dan orang 

yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme, juga dianut 

oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. 

Zaenal Abidin. 

Pompe, dalam Lamintang yang merumuskan bahwa suatu 

strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan 

yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah sebagai 

tindakan yang dapat dihukum” (Lamintang, 1990: 174). 

Vos, dalam Martiman merumuskan bahwa strafbaar feit adalah 

suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 

perundang-undangan (Martiman P., 1996: 16). 
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R. Trena, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan 

atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga 

beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa 

pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 

manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan 

perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 

tindakan penghukuman”. 

Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir 

yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan 

bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu: 

1). Harus ada suatu perbuatan manusia. 

2). Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam 

ketentuan hukum. 

3). Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. 

4). Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 

5). Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 

Undang-undang (R. Tresna, 1959: 27). 

Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu 

perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam 

dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut 

(Bambang Poernomo, 1982: 130). 

Para sarjana menggunakan istilah peristiwa pidana antara lain, 

Menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan 

hukum yang diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang 

mampu bertanggung jawab (Zambari Abidin, 1986: 21). 

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak 

pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 50). 

 

b. Subjek Tindak Pidana 
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Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya “Azas-

Azas Hukum Pidana di Indonesia” menjelaskan bahwa dalam 

pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah 

seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-

perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya 

pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada 

wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu 

hukuman penjara, kurungan, dan denda. 

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, 

yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup 

kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang 

apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai 

tindak pidana. 

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana 

adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus 

dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu 

perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin 

sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan 

direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu 

perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman 

pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini 

tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan 

perkumpulan. 

Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada 

perkumpulan badan hukum, yang dalam tindakannya menyimpang dari 

anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, 

yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan 

hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan 

pernyataan dari Mahkamah Agung. (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 55). 

 

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
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Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat 

dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari 

sudut teoritis dan (2) dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah 

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 

rumusannya menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 

peraturan perundang-undangan yang ada. 

Dari pembahasan mengenai perumusan tindak pidana yang 

dikemukakan beberapa ahli hukum, dapat diambil unsur-unsur tindak 

pidana sesuai dengan batasan-batasan tindak pidana yang dikemukakan 

oleh teoritisi tersebut. 

Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi 

mengatakan bahwa unsur tindak pidana adalah: 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang 

adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, 

maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan 

dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan 

bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 

dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang 

artinya pada umumnya dijatuhi pidana (Adami Chazawi, 2002: 79). 

Dari rumusan R. Tresna yang dikutip oleh Adami Chazawi 

untuk pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 

a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia); 

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Diadakan tindakan penghukuman. 

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 

penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan 

yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). 
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Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti 

perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, 

namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat 

(subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya 

pidana (Adami Chazawi, 2002: 79-80). 

Sedangkan dalam Undang-undang atau KUHP merumuskan 

unsur-unsur suatu tindakan pidana yang terdiri atas delapan unsur, 

yaitu: 

a. Unsur tingkah laku. 

b. Unsur melawan hukum. 

c. Unsur kesalahan. 

d. Unsur akibat konstitutif. 

e. Unsur keadaan yang menyertai. 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan 

melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan 

selebihnya adalah berupa unsur obyektif. 

 

d. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar 

tertentu, yaitu: 

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 

dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 

dalam buku III. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana materiil (materieel 

delicten). 
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3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 

(culpose delicten). 

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 

(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut 

juga tindak pidana omisi (delicta omissionis). 

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 

terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 

terus. 

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. 

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh 

siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh 

orang memiliki kualitas pribadi tertentu). 

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 

maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 

tindak pidana aduan (klacht delicten). 

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige 

delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 

dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten). 

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 

pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 

hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 

tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 

pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 

sebagainya. 
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11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 

dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 

dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 

 

 

e. Tempat dan Waktu Tindak Pidana 

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat 

kejadian dilakukannya suatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini 

disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu 

tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya 

seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau 

dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana 

orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat 

pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan 

akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat 

dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. 

Pada kenyataannya memang ada di sebagian tindak pidana 

mengenai waktu dan atau tempat menjadi unsur yang dicantumkan 

dalam rumusan. Di luar hal itu, mengenai waktu dan tempat tindak 

pidana ini adalah menjadi hal sangat penting dalam hal praktik pidana 

sejak penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, selain 

penting dalam hubungannya dengan beberapa ketentuan umum dalam 

KUHP. 

Dalam Pasal 143 KUHAP mengenai syarat materiil surat 

dakwaan yaitu harus berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat 

tindak pidana dilakukan, yang jika syarat itu tidak dipenuhi maka surat 

dakwaan itu terancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). 

Dalam praktik hukum pidana perihal waktu dan tempat tindak 

pidana juga penting bagi Tersangka atau Terdakwa dan Penasehat 
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Hukumnya dalam hal menyiapkan dan atau melakukan pembelaannya 

dengan sebaik-baiknya, khususnya mengenai alibi. 

Sudrajat Bassar menjelaskan mengenai tempat dan waktu tindak 

pidana di dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam 

KUHP “, bahwa: 

Mengenai tempat dimana peristiwa itu terjadi (locus delictie), 

adalah penting untuk menetapkan: 

1. Apakah terhadap suatu peristiwa pidana itu berlaku undang-undang 

pidana negara kita sendiri ataukah undang-undang pidana negara 

asing. 

2. Pengadilan mana yang berkompeten mengadili perkaranya, 

berhubung dengan ketentuan pembagian kekuasaan pengadilan 

secara relatif, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 77-94 Bab X 

KUHAP sepanjang mengenai pengadilan negeri. 

Sedangkan mengenai waktu terjadinya peristiwa pidana (tempus 

delicte), penting untuk: 

1. Menetapkan, apakah yang harus diperlakukan itu ketentuan-

ketentuan dari KUHP yang berlaku sekarang, ataukah yang berlaku 

sebelumnya. 

2. Menetapkan berlaku-tidaknya Pasal 45, 46, 47 KUHP, yaitu 

ketentuan terhadap tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana 

belum cukup umum. 

3. Menetapkan berlaku-tidaknya Pasal 79 ayat (1) KUHP, yaitu 

tentang daluwarsa (verjaring) (M. Sudradjat Bassar, 1986: 8-9). 

 

f. Pertanggungjawaban Tindak Pidana 

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ada beberapa 

pakar hukum yang memasukkan perihal kemampuan 

bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) ke dalam unsur tindak 

pidana. Namun hal ini masih bisa diperdebatkan apakah kemampuan 

bertanggung jawab itu merupakan unsur tindak pidana atau tidak. 
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Mengenai pengertian toerekeningsvatbaarheid beberapa ahli 

hukum mencoba memberikan pandangannya sebagai berikut: 

Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Martiman 

Prodjohamidjojo, menyatakan bahwa toerekeningsvatbaarheid atau 

dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa 

seseorang, sedangkan toerekenbaarheid (pertanggungjawaban) adalah 

mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. 

Selanjutnya Satochid Kartanegara, mengatakan seseorang dapat 

dipertanggungjawabkan, jika: 

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan 

mengerti akan akibatnya. 

2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 

menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan. 

3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan 

adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut 

hukum, masyarakat maupun tata susila (Martiman 

Prodjohamidjojo, 1997: 33). 

Sedangkan menurut penjelasan dari Roeslan Saleh dalam Martiman 

Prodjohamidjojo, mengatakan, bahwa untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah: 

1. Melakukan perbuatan pidana. 

2. Mampu bertanggung jawab. 

3. Dengan sengaja atau alpa. 

4. Tidak ada alasan pemaaf. 

Selanjutnya menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa dalam 

hal kemampuan bertanggung jawab ada dua faktor, yaitu akal dan 

kehendak. Dengan akal atau daya pikir, orang dapat membedakan 

antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak 

diperbolehkan. Dan dengan kehendak atau kemauan, atau keinginan 

orang dapat menyesuaikan tingkah laku mana yang diperbolehkan dan 
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mana yang tidak diperbolehkan. Lebih lanjut Roeslan Saleh 

menjelaskan, bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab 

ditentukan oleh dua faktor. Dengan akal dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sedangkan 

faktor kehendak bukan faktor dalam menentukan kesalahan, karena 

faktor kehendak adalah tergantung dan kelanjutan dari faktor akal. 

Lagi pula bahwa kemampuan bertanggung jawab hanya salah satu 

faktor dari kesalahan (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 34). 

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan 

bertanggung jawab, ialah: 

a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara 

perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang 

melawan hukum. 

b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya 

menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi 

(Moeljatno, 1983: 165) 

 

2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian 

 

a. Pengertian Pencurian 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 pencurian 

adalah “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 denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

Unsur yang dapat diambil dari pengertian tindak pidana 

pencurian seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP 

antara lain: 

1. Mengambil Barang 

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 

“mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti 
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sempit terbatas pada menggerakkan tangan dari jari-jari, 

memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah 

lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, 

seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk 

mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. 

Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh 

yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan 

ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada 

tindak pidana penipuan. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh 

adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak 

pidana pemerasan (afpersing) (Wirjono Prodjodikoro, 1980: 14). 

2. Barang Yang Diambil 

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan 

kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. 

Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang 

diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi 

bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan 

yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat 

sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu 

barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah 

salah satu orang ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya jika 

barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (res nullius), 

misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak 

pidana pencurian (M. Sudradjat Bassar, 1986: 64). 

3. Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum 

Unsur “memiliki barangnya dengan melanggar hukum” ini juga 

terdapat pada tindak pidana “pengelapan barang” dari Pasal 372 

KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan” (oogmerk) 

untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan 

“memiliki barangnya dengan melanggar hukum”. Memiliki barang 

berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik 
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suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah 

pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang 

memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena 

kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik 

barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan 

perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk 

memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat 

sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan 

dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang 

memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki 

barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti 

menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, 

menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak 

berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan 

orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya 

(Wirjono Prodjodikoro, 1980: 16). 

        Perbuatan pencurian dapat dibedakan menjadi pencurian 

ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian 

ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau 

tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga curian tidak 

lebih dari dua puluh lima rupiah. Pencurian ringan ini dipidana penjara 

paling lama 3 bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah 

(Pasal 364 KUHP). 

 Pencurian berat adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat 

melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang akan diambilnya, 

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau 

pakaian jabatan palsu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.  

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan 

dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dalam hal 

tertangkap tangan, perbuatan mana diancam dengan pidana penjara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

32 

32 

paling lama sembilan tahun. Jika pencurian dengan kekerasan 

dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api 

yang sedang berjalan dilakukan oleh beberapa orang dengan bersekutu 

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

palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu mengakibatkan luka-

luka, maka diancam pidana penjara dua belas tahun. Jika perbuatan itu 

mengakibatkan matinya orang, maka diancam pidana penjara lima 

belas tahun, apabila berakibat luka berat atau mati, atau dengan 

bersekutu, maka diancam pidana seumur hidup atau selama waktu 

tertentu selama dua puluh tahun.  

Dalam bahasa sehari-hari mengambil barang orang lain dengan 

kekerasan itu bisa disebut perampokan, penggedoran, penodongan 

dilihat dari cara pelaku berbuat dengan kekerasan dan terang-terangan. 

Kata rampok berarti kawanan penjahat yang menggedor rumah orang 

lain, juga disebut garong.  

Unsur-unsur pencurian   

1) Unsur obyektif tersebut :  

- Maksud pelaku  

- Untuk menguasai benda itu sendiri 

- Secara melawan hukum 

2)  Sedangkan unsur subyektif meliputi :  

- Perbuatan mengambil  

- Suatu benda 

- Sifat dari benda tersebut ialah seluruh kepunyaan orang lain 

(Sudarsono, 1990: 37). 

 

b. Tinjauan Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor  

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan 

mobilitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa kendaraan 

bermotor dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat 
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yang lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin yang melekat 

pada kendaraan tersebut. Selain itu faktor bahwa kemajuan jaman 

selalu menuntut manusia untuk terus maju dan tidak ketinggalan 

teknologi menyebabkan hampir setiap orang bisa mengoperasikan 

jenis kendaraan ini. Faktor tersebut memungkinkan keberadaan 

kendaraan bermotor dapat dengan mudah berpindah tangan dari satu 

orang kepada orang lain tanpa ada kesulitan. Sifat yang demikian 

menyulitkan polisi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.  

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang cukup 

vital dalam menunjang aktivitas manusia sehari - hari. Kendaraan 

bermotor merupakan kategori barang berharga yang semakin banyak 

pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah 

kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar 

akan rangsangan kejahatan berupa pencurian kendaraan bermotor. 

Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi karena dipengaruhi oleh 

adanya peluang dan kemudahan. Selain itu kejahatan berupa 

pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta 

benda yang memberikan hasil cukup tinggi secara ekonomi bagi 

pelakunya dan mudah dilakukan serta mempunyai resiko  yang kecil. 

Selama ini fakta menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada 

pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tergolong ringan dan tidak 

membuat jera para pelaku untuk mengulangi aksinya.              

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis, 

yang dapat dilihat sebagai suatu rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-

kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi. Secara umum 

kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan 

organisasi. Garis besarnya,  kegiatan organisasi dapat dibedakan 

dalam tiga bentuk pelanggaran hukum yaitu : pelaku, penadah dan 

pemalsu surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan 

(Soerjono Soekanto, dkk. 1987: 17).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

34 

34 

Kejahatan  pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan 

terhadap harta benda yang memberikan hasil cukup bernilai pada para 

pelaku dan mudah melakukannya, serta mempunyai resiko diketahui 

kecil sekali, seandainya bila dapat diketahui sudah berubah identitas 

atau pemilik.  

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk 

kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan dengan bentuk pencurian 

tidak hanya terdapat pada Pasal 362 KUHP. Dalam KUHP juga 

memuat pasal- pasal tentang pencurian lain yang meliputi : 

a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), yaitu kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan 

kekerasan terhadap orang, kejahatan ini terjadi pada perampokan 

pada pengemudi kendaraan. 

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yaitu pencurian 

kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, 

memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau 

masuk rumah yang ada halamannya dan ada batasnya.  

c. Perampasan (Pasal 368 KUHP) yaitu apabila pelaku kejahatan 

memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk meyerahkan 

kendaraan tersebut.  

d. Penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu apabila pelaku kejahatan 

berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, 

kemudian membawa lari kendaraan tersebut.  

e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP), yaitu kejahatan yang biasa 

dilakukan oleh orang yang diserahi atau dipercaya mengurus 

kendaraan seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual 

atau menggadaikannya pada orang lain.  

f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh 

pelaku setelah kendaraan bermotor ada di tangan mereka, kejahatan 

ini meliputi kejahatan pemalsuan plat nomor, pemalsuan STNK 
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dan surat-surat lain seperti BPKB, surat tanda uji kendaraan 

bermotor, blanko tilang dan sebagainya.  

Penadahan (Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP), kejahatan ini 

biasanya setelah kendaraan bermotor curian sudah dilindungi oleh 

surat-surat palsu dijual pada pihak ketiga dalam hal ini dikenakan 

Pasal 480 KUHP, sedangkan bila pihak ketiga ini pekerjaannya 

memang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, maka 

dikenakan Pasal 481 KUHP.  

Kejahatan pencurian sepeda motor ditinjau dari 

pelaksanaannya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terdiri 

dari beberapa rangkaian perbuatan, dimana masing- masing bagian dari 

rangkaian perbuatan tersebut saling terkait untuk menuju sempurnanya 

perbuatan tersebut. Adapun rangkaian perbuatan dalam pencurian 

sepeda motor tersebut antara lain sebagai berikut :  

a) Perbuatan di tempat kejadian  

Perbuatan ini meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian 

dengan pemberatan, perampasan, penggelapan dan penipuan. 

b) Menghilangkan identitas kendaraan bermotor  

Kegiatan ini biasanya setelah kendaraan bermotor hasil curian sudah 

ada di tangan pelaku pencurian, baru kemudian diubah dengan cara: 

mengganti plat nomor, mengubah warna kendaraan bermotor, 

mengganti nomor chasis dan nomor mesin serta dengan 

memodifikasi kendaraan tersebut. 

c) Melindungi kendaraan dengan surat palsu 

Agar kendaraan tersebut dapat dijual, kendaraan tersebut harus 

dilindungi dengan surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara 

tersebut antara lain :  

1) STNK dipalsukan  

2) STNK asli tetapi dokumen persyaratan STNK palsu  
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3) STNK asli tetapi tidak sah, hal ini menyangkut STNK asli suatu 

kendaraan bermotor, tetapi bukan untuk kendaraan yang 

dimaksud 

4) Surat yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan 

seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan 

tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah-olah surat 

kendaraan tersebut disita.  

Faktor-faktor yang mendukung pencurian kendaraan bermotor 

mudah untuk dilaksanakan daripada bentuk kejahatan harta benda yang 

lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya adalah :  

a. Hasilnya sangat menguntungkan  

b. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan 

pengenalan kembali kendaraan bermotor yang telah dicuri 

c. Penjualan atau pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan 

mudah dilaksanakan  

d. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, 

kunci palsu, kawat dan lain-lainnya 

e. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan 

bermotor (Soerjono Soekanto, dkk, 1987; 24).  

Selain faktor yang melatar belakangi dan mendukung 

dilakukannya pencurian kendaraan bermotor, ada penyebab lain yang 

sangat dominan, yaitu kelengahan pemilik kendaraan serta kurangnya 

sistem pengamanan kendaraan bermotor itu sendiri. 

  

3. Tinjauan Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana  
 

a. Tinjauan  Tentang Penyelidikan  
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KUHAP memberikan ketegasan yang membedakan antara 

penyelidik dan penyelidikan juga mengatur tentang pejabat yang 

menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidik.  

1. Penyelidik  

Dalam Pasal 4 KUHAP ( Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana ), yang dimaksud penyelidik adalah setiap pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) KUHAP juga 

menjelaskan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini 

untuk melakukan penyelidikan.  

2. Penyelidikan  

Menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP ( Kitab Undang - Undang Hukum 

Acara Pidana ), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilaksanakan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.  

3. Kewenangan Penyelidik  

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP ( Kitab Undang- Undang Hukum 

Acara Pidana ), merumuskan bahwa penyelidik adalah setiap anggota 

Polisi Republik Indonesia dan selanjutnya berdasarkan Pasal 5 

KUHAP ditentukan sebagai berikut :  

a). Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :  

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang 

adanya tindak pidana. 

b. Mencari barang dan keterangan sebagai barang bukti. 

c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 
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2)  Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan 

tindakan      berupa :  

(1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 

penggeledahan dan penyitaan 

(2) Pemeriksaan dan penyitaan 

(3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

(4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada 

penyidik. 

b) Penyelidik membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan 

tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

kepada penyidik.  

Dalam melakukan suatu penyelidikan, penyelidik harus 

mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi suatu peristiwa 

sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan untuk menentukan suatu 

tindak pidana dapat disidik atau tidak, penyelidik dihadapkan pada 

pertanyaan apakah untuk menyelidiki tindak pidana tersedia cukup 

alat bukti atau tidak. Dari segi ini penyelidik harus menguasai ilmu 

hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.  

Menurut M. Karyadi (dalam H. Hamrat Hamid dkk., 1997: 22) 

bahwa setelah terkumpul keterangan dan bukti-bukti tersebut seorang 

penyidik harus mempelajari dengan seksama data dan fakta yang 

telah diperoleh sebagai hasil penyelidikan. Segala kegiatan 

penyelidikan itu diarahkan guna memperoleh apa yang dinamakan 

“7-P emas” bagi setiap Polisi yang sedang menghadapi suatu 

perkara. 7-P emas tersebut adalah 7 pertanyaan yang terdiri dari :  

1. Siapa atau siapa yang melakukan kejahatan itu siapa atau siapa 

tersangka ? saksi atau saksi, pelapor atau pengadu dan korban. 

2. Apa yang telah terjadi sebenarnya ? kejadian apa yang telah 

terjadi dan apa akibatnya ?  

3. Dimana kejadian itu ? Di tempat mana terjadi peristiwa itu ?  
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4. Dengan apa kejadian itu dilakukan ? Menggunakan alat atau 

barang apa kejadian itu dilakukan ?  

5. Mengapa kejadian itu terjadi ?  

6. Bagaimanakah kejadian itu dilakukan ?  

7. Kapan kejadian itu dilakukan ?  

Menurut pendapat Harun M. Husein, setelah jawaban atas 

ketujuh pertanyaan itu terkumpul, akan diperoleh “3P” yang 

merupakan inti dari tujuh pertanyaan yang dirumuskan oleh M. 

Karyadi, “3P” itu terdiri dari :  

1. Apakah suatu peristiwa tersebut benar suatu tindak pidana dan 

bila benar itu merupakan suatu tindak pidana, maka tindak 

pidana apakah yang telah terjadi ?  

2. Alat-alat dan barang bukti apakah yang dapat membuktikan 

bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi ?  

3. Siapakah pelaku tindak pidana itu ? 

Setelah penyelidik memperoleh kepastian hukum bahwa suatu 

peristiwa merupakan tindak pidana dan telah terkumpul segala data 

dan fakta yang diperlukan bagi dilakukannya penyidikan atas tindak 

pidana tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

KUHAP penyelidik membuat laporan hasil pelaksanaan secara 

tegas tentang hal-hal itu. 

Sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, maka dalam 

laporan itu harus diuraikan secara tegas tentang hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Tindak pidana apa yang terjadi ?  

2. Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana ?  

3. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan akibat yang 

ditimbulkannya ?  

4. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku 

tindak pidana tersebut ? (Harun M. Husein, 1991: 85).  
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Dengan demikian agar seseorang penyelidik dapat melakukan 

tugasnya secara tepat, cermat dan cepat, maka disamping ia harus 

memiliki kecakapan teknis profesional dalam keresersean yang 

mengacu pada segi karismatik, ia harus juga memiliki kecakapan 

dan kemampuan di bidang hukum pidana. Hal ini sesuai dengan 

maksud dan tujuan pembentukan KUHAP, yaitu terciptanya suatu 

sistem peradilan pidana yang mantap sehingga perlindungan HAM 

dalam masyarakat, dan peningkatan pembinaan sikap para penegak 

hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing - masing 

dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang mandiri tetapi 

mengandung koordinasi dan sinkronisasi.    

 

b. Tinjauan Tentang Penyidikan  

1. Penyidik  

Untuk mengetahui tentang penyidik dapat kita jumpai dalam Pasal 1 

KUHAP, bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 

melaksanakan penyidikan.  

Jelaslah kiranya bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP 

mendalilkan bahwa penyidik adalah: 

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

2. Penyidikan 

Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah 

serangkaian tindak penyidikan dalam dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi 

guna menemukan tersangkanya. 

3.  Kewenangan penyidik 
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Untuk menunjang tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan 

lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan 

kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang 

berbunyi: 

 

“Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian; 

c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan; 

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

g) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

i) Mengadakan penghentian penyidikan; 

j) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 

jawab.” 

 Pasal 8 KUHAP  menjelaskan tugas penyidik yaitu: 

a) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak 

mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini; 

b) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

c) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dilakukan: 
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1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas 

perkara. 

2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik 

menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. 

Secara formal dan prosedural, suatu proses penyidikan 

dikatakan telah dimulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat 

perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di 

instansi penyidik, setelah pihak polisi menerima laporan atau 

informasi tentang adanya suatu tindak pidana dan telah memeriksa 

laporan dan informasi tersebut dengan cermat, cepat dan teliti. Hal 

ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari 

pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat tersebut 

adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang 

dimilikinya. (Hamrat Hamid dan Harun M Husein, 1991 : 36) 

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka 

seorang penyidik yang telah mulai melakukan penyidikan terhadap 

suatu tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk 

memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut 

umum. Untuk mencegah adanya penyidikan yang berlarut-larut 

tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik wajib 

memberitahukan perkembangan penyidikan kepada penuntut 

umum, sementara pihak penuntut umum berhak meminta 

keterangan kepada penyidik tentang perkembangan penyidikan 

yang dilakukan penyidik. 

Sebagai penyidik, upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa 

tindakan : 

a) Penangkapan 

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan 

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
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cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan 

atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam 

Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan 

penyidikan, penyidik penyidik pembantu berwenang 

melakukan penangkapan. 

Seorang penyidik dalam melakukan penangkapan 

mendasarkan pada: 

1) Menyerahkan perintah penangkapan kepada tersangka yang 

memuat identitas tersangka (nama, umur, pekerjaan dan 

agama). Di dalam surat perintah penangkapan yang 

dilakukan diri tersangka dan uraian singkat perkara 

kejahatan yang dipersangkakan. 

2) Menyerahkan surat tembusan perintah penangkapan kepada 

keluarga tersangka, namun dalam hal tertangkap tangan 

dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan, 

dengan catatan orang yang melakukan penangkapan harus 

segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada 

penyidik.  

b) Penahanan 

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan 

adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan dalam 

Pasal 20 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa untuk kepentingan 

penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang 

melakukan penahanan. 

Adapun jenis-jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 

ayat (1) KUHAP yaitu terdapat tiga jenis penahanan yaitu: 
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1) Penahanan rumah tahanan negara 

Penahanan ini dilaksanakan di rumah tahanan milik negara 

yang memang dikhususkan bagi para pelaku tindak pidana 

yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penahanan rumah 

maupun penahanan kota. 

2) Penahanan rumah 

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau 

rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan 

mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan 

segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan. 

3) Penahanan kota 

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau 

tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan 

kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri 

pada waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP perintah 

penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 

tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya 

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau 

terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan 

barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. 

c) Penggeledahan 

Berdasarkan Pasal 1 butir 17 KUHAP yang dimaksud 

dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk 

memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya 

untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan 

atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini (Hukum Acara Pidana), sedangkan 
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Pasal 1 butir 18 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka untuk 

mencari benda yang diduga keras ada di badannya atau 

dibawanya serta untuk disita. 

d) Penyitaan 

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil 

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. 

Dalam melakukan penyitaan pihak penyidik harus 

mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 

Apabila pelaku tertangkap tangan dalam melakukan penyitaan 

penyidik tidak perlu minta ijin dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat, tetapi langsung membuat berita acara yang 

ditandatangani oleh tersangka. 

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak cukup 

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau 

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib 

mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) 

yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada 

penuntut umum, yang mana bila penuntut umum berpendapat 

bahwa hasil penyelidikan kurang lengkap maka berkas perkara 

akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi 

kepada penyidik, dan setelah itu penyidik wajib segera 

melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari 

penuntut umum. ( M. Faisal Salam, 2001: 58-91 ) 

 

 

B. Kerangka Dasar Pemikiran  
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Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor, penyelidik dan penyidik masih 

berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dilakukan oleh pihak  Kepolisian Republik Indonesia  dengan 

memperhatikan kepangkatan tertentu.   

Dalam suatu penyidikan, terdapat suatu upaya paksa yang dapat 

diambil oleh pihak penyidik dalam membuat terang suatu perkara. Upaya 

paksa tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan.  

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik diwajibkan 

membuat berita acara pelaksanaan yang telah dilakukan oleh penyidik 

tersebut selama penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai dan berkas 

acara telah dibuat, selanjutnya penyidik menyerahkan berkas acara ke 

penuntut umum yang kemudian oleh penuntut umum berkas tersebut 

diperiksa dan apabila dirasa oleh penuntut umum masih terdapat 

kekurangan dalam proses penyidikan maka berkas tersebut dikembalikan 

ke penyidik, yang kemudian penyidik harus segera melakukan penyidikan 

tambahan. Setelah dilakukan penyidikan tambahan berkas acara 

penyidikan tambahan segera diserahkan ke penuntut umum, dan bila 

berkas penyidikan itu tidak dikembalikan lagi oleh penuntut umum maka 

penyidikan tersebut telah selesai, yang kemudian penyidik akan 

menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum, yang 

nantinya baik tersangka maupun barang bukti tersebut akan diajukan ke 

persidangan pengadilan oleh penuntut umum.  

Untuk lebih jelasnya maka penulis membuat bagan mengenai 

proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor seperti yang terdapat di bawah ini : 
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PROSES PENYELIDIKAN 

PROSES PENYELIDIKKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR 

LAPORAN, PENGADUAN TENTANG PENCURIAN 
KENDARAAN BERMOTOR 

PENYERAHAN HASIL PENYELIDIKAN 
KEPADA PENYIDIK  

PROSES PENYIDIKAN 

UPAYA PAKSA 

PENANGKAPAN  PENAHANAN PENGGELEDAHAN PENYITAAN 

PELIMPAHAN BERKAS KE PU 

BERKAS DITERIMA BERKAS DITOLAK  

PENYIDIKAN  
TAMBAHAN  

PENYERAHAN  
KEMBALI 

PENYIDIKAN SELESAI 
Bagan 1. Kerangka 
pemikiran 

PROSES PENYELIDIKAN 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor Di Polres Ngawi.  

 

1. Gambaran secara umum Kabupaten Ngawi sebagai wilayah hukum Polres 

Ngawi.  

Kabupaten Ngawi sebagai wilayah hukum Polres Ngawi 

merupakan salah satu daerah tingkat II Jawa Timur. Kabupaten Ngawi 

terletak di ujung bagian barat dari Propinsi Jawa Timur yang wilayahnya 

berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Sragen, Jawa Tengah. 

(barat); Grobogan, Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur 

(utara); Madiun (timur) Madiun dan Magetan (selatan). Jalur lalu lintas di 

Kabupaten Ngawi merupakan jalur negara, sehingga arus kendaraan yang 

melintas keluar masuk wilayah Kabupaten Ngawi sangat padat.  

Dengan kondisi geografis tanah yang subur dan sebagian 

wilayahnya berupa hutan homogen, maka sebagian besar penduduk 

Kabupaten Ngawi bermata pencaharian sebagai petani. Wajar saja, dengan 

keadaan ekonomi yang tergolong masih banyak keluarga pra sejahtera, 

berpengaruh terhadap latar belakang tingkat pendidikan penduduk Ngawi 

secara umum. Rata – rata penduduk Ngawi masih berpendidikan rendah. 

kemajuan zaman secara otomatis menuntut pola kehidupan manusia harus 

maju. Kebutuhan hidup manusia menjadi semakin kompleks. Banyak cara 

yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang 

semakin lengkap. Dengan bermodalkan potensi daerah seperti yang telah 

disinggung di atas, penduduk Ngawi seperti harus bersusah payah untuk 

mengejar ketinggalan dengan kemajuan zaman dalam pemenuhan 

kebutuhan hidupnya. Dampaknya, berbagai cara dilakukan agar bisa 

mencapai apa yang dibutuhkan meski dengan cara tidak baik (dengan 
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melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap norma yang ada). 

Secara otomatis prinsip ini mendorong tingkat kejahatan menjadi semakin 

tinggi. Terutama kejahatan terhadap harta kekayaan dimana salah satu 

diantaranya adalah pencurian terhadap kendaraan bermotor. Kondisi 

seperti ini jelas membuat masyarakat tidak nyaman dan menjadikan tugas 

pihak berwenang dalam hal ini Polres Ngawi bertambah besar.  

 

2. Proses pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor.  

Pengertian penyelidikan seperti yang sudah dibahas pada bab 

sebelumnya dapat ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara 

penyelidikan yang dilakukan untuk mencari, menemukan dan 

mengumpulkan bukti – bukti dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP.  

Tindakan penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari 

proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting 

karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga 

merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah 

dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan dilakukan 

pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan 

melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti – bukti. 

Dengan bukti – bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas 

kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang – orang 

yang terlibat dalam perkara tersebut. 

  

· Dasar Hukum Penyelidikan  

Seperti halnya instansi pemerintahan yang lain di Kabupaten Ngawi, 

Polres Ngawi bergerak dengan menggunakan aturan – aturan yang telah 

ditetapkan Undang – Undang sebagai acuan. Tak terkecuali dalam hal 

proses penyelidikan, Polres Ngawi mendasar pada :  
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1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 

1981)  

2. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP. 

  

· Tahapan Penyelidikan  

 

a. Awal dimulainya penyelidikan  

 Dalam melakukan penyelidikan Polres Ngawi sangat 

memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan 

pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya 

paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. 

Penyelidikan mendahului tindakan – tindakan lain yaitu 

menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana 

dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, 

penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan 

terpaksa demi kepentingan yang lebih luas.  

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai 

melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap 

informasi atau data – data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau 

data – data yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan oleh 

Polres Ngawi dapat diperoleh melalui: 

1) Sumber – sumber tertentu yang dapat dipercaya  

2) Adanya laporan langsung kepada penyelidik dari orang yang 

mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pencurian.  

3) Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik. 

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Ngawi, sumber – 

sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat banyak, mungkin 
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sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi / 

perusahaan dan sebagainya.  

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui 

terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa laporan tertulis dan 

dapat juga berupa laporan lisan yang oleh penyelidik yang 

menerima laporan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan 

Laporan.  

Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi, 

mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya suatu tindak 

pidana, hal itu merupakan suatu pertimbangan untuk melakukan 

penyelidikan. 

  

b. Tujuan penyelidikan  

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk 

mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data – data 

yang akan digunakan untuk :  

1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan 

suatu tindak pidana atau bukan.  

2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) 

terhadap tindak pidana tersebut.  

3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.  

Untuk mengadakan penyelidikan, maka penyelidik harus 

mempunyai pengetahuan tentang unsur – unsur suatu tindak pidana 

dan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk 

menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 

pelakunya. Bila penyelidikan kurang menguasainya, maka arah 

penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang 

memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.  

Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan 

untuk persiapan pelaksanaan penindakan, yaitu dengan pengertian 

bahwa apabila penyelidikan telah selesai, maka Penyidik telah 
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mempunyai gambaran tentang calon tersangka yang perlu diperiksa 

dan atau ditangkap, ditahan, saksi-saksi yang perlu dipanggil, 

tempat – tempat yang perlu digeledah, barang bukti yang diamankan 

atau disita. 

  

c. Sasaran penyelidikan  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditentukan sasaran 

penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Ngawi, yaitu :  

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.  

2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan 

kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan 

penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang 

pengadilan.  

3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan. 

  

d. Cara penyelidikan  

Untuk melakukan penyelidikan, cara yang dilakukan Polres 

Ngawi sebagai berikut, yaitu :  

1. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.  

2. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.  

Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila 

keterangan–keterangan / data–data atau bukti–bukti yang diperlukan 

mudah untuk mendapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak 

akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan 

selanjutnya.  

Apabila penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka, maka 

pihak penyelidik dari Polres Ngawi harus memperlihatkan tanda 

pengenal diri sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHAP. Tetapi 

apabila penyelidikan itu dilakukan secara tertutup, penyelidik harus 

dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan–ketentuan Undang–undang. Untuk mengadakan 
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penyelidikan secara tertutup, maka penyelidik terlebih dahulu 

menguasai teknik penyelidikan secara tertutup itu.  

Teknik penyelidikan secara tertutup ini biasanya digunakan 

dalam dunia intellijen. Baik penyelidikan yang dilakukan secara 

terbuka, maupun penyelidikan yang dilakukan secara tertutup, 

sedapat mungkin menghindarkan diri dari kemungkinan adanya 

tuntutan ganti kerugian. 

  

e. Penyelidikan  

Pada uraian di atas sudah diuraikan bahwa tujuan 

penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana 

benar telah terjadi dan siapa pelakunya, hasil penyelidikan akan 

dipergunakan sebagai bahan persiapan untuk melakukan 

penindakan.  

Agar supaya tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana, 

maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, penyelidik dari 

Polres Ngawi terlebih dahulu menyusun suatu rencana penyelidikan. 

Semua kegiatan selanjutnya harus mengacu kepada rencana yang 

telah disusun tersebut agar terarah dan terkendali dengan baik.  

Di dalam KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan 

rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana 

penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, 

rencana, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang 

dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian 

seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :  

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan 

hukum) 

2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber 

tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana). 

3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, 

tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya). 
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4. Petugas pelaksana.  

5. Batas waktu kegiatan.  

Penentuan sumber informasi dan penentuan tentang informasi 

apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut didasarkan pada data – 

data / informasi dasar yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan 

cara memperoleh informasi / alat bukti tergantung pada penilaian 

bagaimana kondisi sumber, apakah mudah atau sukar didekati. 

  

f. Laporan hasil penyelidikan  

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah 

data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan 

tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan dimana laporan 

tersebut memuat :  

1. Sumber data / keterangan.  

2. Data / keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber 

tersebut.  

3. Barang bukti  

4. Analisa.  

5. Kesimpulan tentang benar tidaknya telah terjadi tindak pidana 

dan sikap pelakunya.  

6. Saran tentang tindak-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam 

tahap penyidikan selanjutnya.  

 

3. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor di Polres Ngawi.  

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan 

itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil 

penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan 

penyidikan, maka Polres Ngawi melakukan penanganan selanjutnya 

dengan melakukan penindakan.  
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Dalam tahap penindakan pihak Penyidik dari Polres Ngawi mulai 

melakukan tindakan–tindakan hukum yang langsung bersinggungan 

dengan hak–hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin 

berupa “pelanggaran” terhadap hak–hak asasi manusia.  

Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Polres Ngawi yakin 

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor) 

dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan–tindakan tertentu yang 

berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak–hak asasi seorang yang 

bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan 

sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah 

dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana 

telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.  

Dalam tahap penindakan ini, tindakan–tindakan hukum yang dapat 

diambil oleh Polres Ngawi mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang – Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri 

mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari 

penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan 

seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi 

korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu.  

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani 

oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor 

dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik 

oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik 

untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang 

bersangkutan.  

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor di Polres Ngawi adalah sebagai berikut : 
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a. Menerima Laporan   

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus 

menerima laporan  tentang telah terjadinya suatu tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor. Sebagai contoh dalam tindakan nyata 

adalah pada kasus pencurian sepeda motor dengan merek Honda astrea 

grand milik Sdr. Ali yang terjadi di Dusun Dongol, Desa Klampisan, 

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Atas kejadian tersebut korban 

(Ali) langsung melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di pinggir 

jalan sawah turut tanah pada siang hari senin tanggal 11 April 2005 

kepada Polsek Geneng. Dengan laporan tersebut Polsek Geneng segera 

melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Ali) yang juga korban atas 

pencurian itu. 

  

b. Melakukan Tindakan Pertama  

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik 

mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan 

memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar 

telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada 

di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan 

tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan 

seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh 

berhenti orang–orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan 

melarang orang–orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian 

penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan – bahan 

keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.  

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Desa Klampisan, Kecamatan 

Geneng, Kabupaten Ngawi. Setelah petugas menerima laporan dari 

korban (Ali), langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi 

TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan pada tanggal 11 April 2005 

untuk menemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang 
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ditinggal pelaku. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi 

langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah–langkah 

penyelidikan lebih lanjut.  

Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan 

barang–barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus 

disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah 

dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik / penyidik mencocokkan 

barang – barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, 

misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian 

dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut 

atau saksi korban pencurian itu sendiri. Pencocokan barang–barang 

bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti ini sangat penting, 

karena barang–barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian 

perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat–alat bukti yang 

telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau 

para saksi, maka barang – barang bukti itu tidak bernilai. 

Pada perkara pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 

Dsn. Dongol, Ds. Klampisan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi pada tanggal 

11 April 2005 petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang 

bukti berupa satu unit sepeda motor Honda astrea grand milik Ali 

setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang 

bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban (Ali) dan 

saksi yang lain. Dalam perkara ini, Sdr. Kardi dengan surat panggilan 

No. Pol:SP/22/IV/2005 Sek Gng pada tanggal 13 April 2005 dipanggil 

sebagai saksi. Sdr. Podo berdasarkan surat panggilan No. 

Pol:SP/23/IV/2005 Sek Gng juga dihadirkan sebagai saksi.  

 

c. Penangkapan dan Penahanan 

1. Penangkapan  

Setelah penyelidik/penyidik menerima laporan atau 

pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa 
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pencurian kendaraan bermotor, maka sebagai kelanjutan daripada 

adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik 

mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang 

cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap 

tersangka.  

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam 

menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, 

maka harus dilandasi keyakinan adanya presumtion of guilt. Hal ini 

berarti bahwa bahwa sebelum  penyidik mengambil keputusan 

untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai 

bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan 

tindak pidana oleh tersangka.  

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang -

wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk 

menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat 

perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan 

uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa 

surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang 

bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah 

ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti 

permulaan yang cukup.  

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol. : SPT/IV/2005 

Sek Gng tanggal 11 April 2005, telah dilakukan penangkapan atas 

diri Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun di Desa Sidorejo 

Kec. Geneng, Kab. Ngawi, pada tanggal 11 April 2005 dengan 

Berita Acara Penangkapan tanggal 11 April 2005.   

2. Penahanan  

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh  

Undang – Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka 

penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah 

menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang – undang.  
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Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polres 

Ngawi mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka 

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan 

mengurangi melakukan tindak pidana (pencurian kendaraan 

bermotor).  

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka 

benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda 

motor atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 

bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan 

menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan 

merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. 

Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk 

kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka 

dapat ditahan.  

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, 

penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan 

tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara 

ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Hari 

Purnomo berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.:SPP / 03 

/ IV / 2005 Sek Gng, tanggal 12 April 2005 di rumah tahanan 

negara mulai tanggal 12 April 2005 dengan Berita Acara 

Penahanan tanggal 12 April 2005. Tembusan surat perintah 

penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada 

keluarga tersangka.  

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh 

penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :  

(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh 

hari.  
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(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila 

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, 

dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk 

paling lama empat puluh hari.  

(3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup 

dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu 

penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah 

terpenuhi.  

(4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah 

mengeluarkan tersangka dari tahanan.  

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai 

resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup 

bagi kejaksaan untuk memberikan perpanjangan penahanan 

terhadap tersangka. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari 

Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, No.; 99 / 0.5.33 / Epp. 1 / 05 / 

2005 tanggal 29 April 2005  telah diperpanjang penahanan 

terhadap tersangka Hari Purnomo di Rutan selama 40 hari mulai 

tanggal 2 Mei 2005 dengan Berita Acara tanggal 2 Mei 2005.  

3. Penyitaan 

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan 

pencurian kendaraan bermotor semisal obeng, kunci T, dll perlu 

diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi 

manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia 

yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya 

kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu 

perlu disita. 

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk 

memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang 

telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan 

mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu 
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harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya 

kepada pemilik barang.  

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.; SPS / 01 / IV / 

2005 / Sek Gng, tanggal 11 April 2005 telah disita di Dsn. Dongol, 

Ds. Klampisan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi pada tanggal 11 April 

2005 dari tersangka Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun  

barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam yang tidak 

ada plat nomornya dan berdasarkan STNK No. Pol. AE 5939 KE, 

tahun 1993, Noka ; ND 147-18195, Nosin ; NDE- 1117008. 

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang 

yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada 

pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan 

tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka 

penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara 

tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. 

Dalam hal barang bukti suatu perkara, dimana perkaranya 

sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan 

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut 

dalam putusan tersebut. 

 

d. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka 

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu 

mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk 

memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka 

apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. 

Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang 

dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil 

analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sidah dapat dilukiskan. 

Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari 

korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah 

dikenali. 
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e. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi 

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap 

yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi 

akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap 

akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. 

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, 

penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah 

pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana 

tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi 

yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. 

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah: 

1. Penunjukan penyidik pemeriksa 

2. Persiapan bahan-bahan 

3. Persiapan tempat pemeriksaan 

4. Persiapan sarana pemeriksaan 

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah 

dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan 

penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang 

dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu  

diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan 

menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi 

merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajar-

wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, 

maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133. 

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, 

maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu 

dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh 

penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

63 

63 

a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung 

diperiksa. 

b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah. 

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan 

tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari 

pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar 

keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak 

datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ 

penyidik untuk dibawa kepadanya. 

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, 

kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat 

bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari 

siapapun dan atau dalam bentuk apapun. 

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan 

dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat 

memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, 

dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa 

tersebut. 

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan 

yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan 

yang sebenarnya. 

 

f. Penghentian Penyidikan 

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 

yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 

kepada penuntut umum. 

Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan 

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata 

bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi 

hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut 

umum, tersangka atau kelurganya. 
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Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum 

maupun kepada tersangka atau kelurganya merupakan suatu kontrol 

disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik 

tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh penulis kali ini kebetulan data yang diperoleh dari 

Polres Ngawi tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi 

tidak menemui perkara yang dihentikan proses penyidikannya karena 

tidak cukup bukti. 

 

g. Selesainya Penyidikan  

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan 

yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut 

suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan 

terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan 

sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara 

penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang 

dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam 

rangka penyidikan. 

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik 

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang 

merupakan pernyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya 

perkaranya saja. 

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polres Ngawi sudah 

dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas 

tersangka Hari Purnomo alias Bambang Bin Samingun dan barang 

bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam merek Honda astrea 

grand tahun 1993 kepada Kejaksaan Negeri Ngawi. 

 Apabila pihak Kejari Ngawi berpendapat bahwa hasil 

penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Ngawi  
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segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai 

petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh 

penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan 

penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. 

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan 

Negeri Ngawi tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 

sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang 

hal itu dari Kejari Ngawi  kepada penyidik dari Polres Ngawi. 

 

 

B. Hambatan – Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelidikan Dan 

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum 

Polres Ngawi. 

 

Dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah 

Kabupaten Ngawi, pihak penyelidik dan penyidik Polres Ngawi mengalami 

hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. 

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Sukono, SH dalam 

wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 23 Mei 2005, hambatan 

- hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Polres Ngawi antara 

lain :  

a. Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh 

pelaku dijual dengan cara di bedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada 

pedagang loak. 

b. Kondisi geografis Kabupaten Ngawi yang dilalui jalur lalu lintas/ jalan 

negara dan wilayah Kabupaten Ngawi berada di perbatasan Provinsi Jawa 

Timur dengan Jawa Tengah memudahkan pelaku pencurian kendaraan 

bermotor melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan 

jejak.   

c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / 

daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.  
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d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya 

dijual di tempat kelompok makelar di kota – kota besar.  

e. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah – pindah 

dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan – 

pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas 

(hanya sebagian yang tertangkap).  

f. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi 

mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas 

pelaku kepada pihak Kepolisian.  

g. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan yang kurang memadai. 

h. Biaya operasional dari pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak 

ditentukan dalam undang- undang.  

i. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Ngawi yang masih 

rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran 

hukum yang berdampak pada  grafik kejahatan khususnya pencurian 

kendaraan bermotor yang semakin menanjak. 

Hal ini tampak dalam data yang menunjukkan betapa jauhnya 

perbandingan antara laporan yang masuk dengan kasus yang telah selesai. 

Perbandingan tersebut tampak dalam bagan berikut ini :  

 

DATA CURANMOR  BULAN MEI 2004 – APRIL 2005  

DI POLRES NGAWI  

 

CURANMOR 
NO BULAN 

LAPOR SELESAI 

1 MEI  2004 4 1 

2 JUNI 1 - 

3 JULI 1 - 

4 AGUSTUS 1 - 
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5 SEPTEMBER 2 - 

6 OKTOBER - - 

7 NOPEMBER - - 

8 DESEMBER 4 - 

9 JANUARI  2005 2 - 

10 PEBRUARI - - 

11 MARET 4 - 

12 APRIL 1 1 

JUMLAH  20 2 

  Sumber data : Polres Ngawi  

 

Sedangkan upaya – upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 

Satuan Serse dan Kriminalitas Polres Ngawi dalam mengatasi hambatan– 

hambatan yang dialami tersebut antara lain :  

1. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, 

meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap 

dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan 

menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan.  

2. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / 

saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila 

di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar 

dan dilakukan penyitaan.  

3. Menempatkan informan di tempat kelompok–kelompok makelaran 

terutama di kota–kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang 

bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan 

biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.  

4. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama 

memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang 

dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan 

pengungkapan.  
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5. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian 

BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam 

mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor. 

6. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap 

meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani 

masyarakat.  

 

 

 

BAB IV  

PENUTUP  

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyelidikan dan 

penyidikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian 

Resort Ngawi, penulis dapat mengambil kesimpulan :  

1. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi.  

Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

oleh pihak Polres Ngawi telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam 

KUHAP dan Undang – Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. 

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan langkah-langkah yang diambil 

oleh pihak penyelidikan dan penyidik yaitu :  

a. Melakukan penyelidikan  

b. Melakukan penyidikan  

c. Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka  

e. Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.  
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2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan 

penyidkan pencurian kendaraan bermotor di Polres Ngawi dan upaya 

penyelesaiannya.  

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan 

bermotor di Polres Ngawi masih belum mampu menyelesaikan seluruh 

kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Hal tersebut di 

karenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan – 

hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi antara lain:  

a. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan 

disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar 

selanjutnya dijual kepada pedagang loak. 

b. Kondisi geografis Kabupaten Ngawi yang dilalui jalur lalu lintas 

negara/ jalan negara dan wilayah Kabupaten Ngawi yang terletak di 

perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah memudahkan 

pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak dengan 

jaringan penadah dan menghilangkan jejak.  

c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / 

daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.  

d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada 

umumnya dijual di tempat kelompok makelaran di kota – kota.  

e. Kelompok pelaku dalam usia muda (dalam kegiatannya berpindah – 

pindah, dan punya jaringan di luar kota sehingga dalam pengungkapan 

atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya 

sebagian yang tertangkap). 

f. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian 

informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan 

identitas pelakunya.   

g. Sarana dan prasarana petugas yang kurang memadai. 

h. Biaya operasional pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak 

ditentukan di dalam undang- undang. 
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i. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Kabupaten Ngawi 

yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai 

kesadaran hukum yang berakibat pada grafik tindak kejahatan 

khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin menanjak. 

  

Upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak penyelidik dan penyidik 

Polres Ngawi dalam mengatasi hambatan – hambatan yang dihadapi antara 

lain :  

a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, 

meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap 

dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHAP), dengan 

menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk 

protolan.  

b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / 

saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila 

di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar 

dan dilakukan penyitaan.  

c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran 

terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang 

dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi 

informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.  

d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan 

foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan 

sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.  

e. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian 

BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam 

mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor. 

f. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap 

meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani 

masyarakat.  
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B. Saran – Saran  

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor perlu ditingkatkan karena kejahatan ini apabila 

dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya jumlahnya masih tergolong 

sangat tinggi. Sehingga perlu adanya langkah – langkah baru selain proses 

penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang telah 

dilakukan selama ini. Adapun yang menjadi saran penulis dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai 

bertikut :  

1. Aparat Kepolisian secara intensif melakukan pengamatan di pasar-pasar 

loak setelah adanya laporan tentang pencurian kendaraan bermotor.  

2. Polisi secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang 

merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor menuju ke daerah lain. 

3. Melakukan koordinasi dengan Polres lain secara kuat dan sesering 

mungkin. 

4. Hakim yang mengadili kejahatan ini harus dapat mengimbangi kerja keras 

polisi dengan menjatuhkan putusan yang setimpal kepada para pelaku 

kejahatan sehingga para penjahat menjadi jera dan tidak mengulangi lagi 

perbuatannya yang meresahkan dan merugikan masyarakat.  

5. Kegiatan – kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu 

ditingkatkan sehingga dapat menunbuhkan kesadaran hukum dalam 

pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai 

upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab dan 

memelihara kamtibmas.  

6. Mengajukan permohonan bantuan sarana prasarana ke pihak pusat (mabes 

Polri) untuk menunjang kelancaran tugas dan kewajiban Polres Ngawi. 

7.  Mengadakan diklat khusus penanggulangan tindak pidana pencurian 

kendaraan bermotor kepada jajaran anggota Polres Ngawi yang berada 

dalam kesatuan Reskrim.  
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