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ABSTRAK

PERANAN POLISI DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

DI POLRES WONOGIRI PADA TAHUN 2012

(Studi Kasus di Polres Wonogiri)

Dely Setyawan, A220080019, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2013, xxi + 197 halaman (termasuk lampiran).

          Tujuan penelitian ini ntuk menggambarkan peranan polisi dalam menangani
kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah kerja  Polres
Wonogiri pada tahun 2012.

  Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan, dengan terkait
wawancara pada Kapolres, anggota Satreskrim, anggota PPA Polres Wonogiri, orang
tua, anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dokumen, dengan telaah
dokumen padaundang-undang yang terkait terhadap tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak, berkas perkara, hasil penelitian dari Bapas, dan berkas acara
pemeriksaan terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak. Serta observasi pada
penanganan yang dilakukan Polres Wonogiri terhadap anak yang melakukan
pencurian.
           Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) Jumlah pelaku tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak tujuh orang, usianya rata-rata 16 tahun;
2)  Faktor- faktor yang melatar belakangi tindak pidana pencurian berupa, faktor
ekonomi, lingkungan, dan keluarga; 3) Upaya yang dilakukan Polres Wonogiri untuk
menangani kasus pencurian yang dilakukan anak dengan kegiatan preventif dan
penanganan kasus; 4) kendala yang dialami yaitu jumlah personil yang terbatas,
sarana dan prasarana yang kurang mendukung, yang meliputi ruang unit PPA dan
ruang pemeriksaan terhadap anak yang masih digabung menjadi satu, serta fasilitas
ruang tahanan anak yang masih kurang mendukung untuk memenuhi hak-hak anak
selama di tahan; 5) Upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri untuk mengatasi
kendala dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan TNI, tetap bekerja
keras sesuai prosedur, dan lebih memberi perhatian kepada anak yang ditahan di
Polres Wonogiri.
Kata kunci: Penanganan Polisi, Pencurian, Anak di Bawah umur.

Surakarta, 20 Februari 2013
Penulis

Dely Setyawan
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PENDAHULUAN

          Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban

ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset yang akan

menentukan nasib masa depan bangsa, karena itu kualitasnya sangat ditentukan oleh

proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak memiliki masa

depan yang panjang, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum, tentu akan

mengancam masa depannya.

         Kriminalitas merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena

berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Tindak kriminal

merupakan usaha manusia untuk mencapai tujuan. Bentuk tindak kriminal yang

dilakukan oleh anak seperti, penodongan, pencopetan, pembunuhan, perjudian,

pencurian, dan lain sebagainya. Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam

kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Pencurian adalah

tindak kriminal yang sering dilakukan oleh anak. Perbuatan anak yang bersifat

melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya

adalah kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman, bahkan menjadi

ancaman bagi usaha mereka. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian terhadap usaha

penanggulangan dan penanganannya.

         Pelajaran PKn akan memberi bekal agar anak tidak mudah terpengaruh terhadap

tingkah laku negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan disekitarnya, tingkah laku

negatif itu antara lain minum-minuman keras, perkelahian, pencuriaan, maupun

tindak pidana. Melalui PKn anak akan mengenal tata cara berkehidupan yang baik,

bermoral dan berakhlak mulia.

        Program studi PKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas

Muhammadiyah Surakarta (UMS) tempat penulis studi, merupakan program studi

yang mendidik calon guru PKn, sekaligus dalam kurikulumnya mendalami materi

Hukum Pidana dan Kriminologi, karenanya terkait uraian latar belakang di atas maka

dipandang relevan untuk mengadakan penelitian mengenai “Peranan Polisi dalam
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Menangani Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur di Polres

Wonogiri Pada Tahun 2012. Study Kasus di Polres Wonogiri”.

         Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk

menggambarkan profil anak yang melakukan tindak pidana pencurian, untuk

mendeskripsikan latar belakang pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk

mengetahui upaya Polres Wonogiri dalam menangani pencurian yang dilakukan oleh

anak, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Polres Wonogiri dalam

menangani pencurian yang dilakukan oleh, dan untuk mengetahui solusi yang diambil

Polres Wonogiri dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam menangani

pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah kerjanya.

LANDASAN TEORI

          Kejahatan. Kejahatan adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar

larangan tersebut (Moeljatno, 2000:54)”. Unsur-unsur kejahatan dibagi menjadi dua,

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan yang

bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang

dengan ancaman hukuman. Titik utama dari pengertian objektif disini adalah

tindakannya. Unsur subjektifnya, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak

dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku

(Djamali 2006:175).

      Faktor-faktor penyebab kejahatan dipisahkan menjadi dua faktor, yaitu faktor

intern dan faktor ekstern. Faktor intern, antara lain sakit jiwa.daya emosional,

anatomi, umur, jenis kelamin, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan,

serta hiburan dalam masyarkat. Faktor ektern, meliputi ekonomi, agama, dan faktor

bacaan atau film (Syani, 1987:44-51).
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            “Anak merupakan periode perkembangan yang khusus karena memiliki

kebutuhan psikologis, pendidikan, serta kondisi fisik yang khas dan berbeda dengan

orang dewasa (Nuryanti, 2008:3)”. Anak dalam perundang-undangan adalah seorang

yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan. Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kriminalitas yang sering dilakukan oleh anak disebut sebagai delinguensi, yang

meliputi kejahatan, kedurjanaan, kedursilaan, dan pelanggaran (Kartono, 1995:226).

         Tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai

“mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan

memilikinya secara melanggar hukum (Prodjodikoro, 1980:15)”. Unsur-yang khas

dari tindak pidana pencurian adalah “mengambil barang orang lain untuk

memilikinya (Prodjodikoro, 1980:14)”.

        Penanganan pencurian oleh anak dapat dilakukan dalam lingkungan

keluarga,sekolah, dan masyarakat. Penanganan dalam lingkungan keluarga dapat

dilakukan dengan menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama,

menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, adanya kesamaan norma-

norma yang dipegang antara ayah, ibu, dan keluarga lainnya di rumah tangga dalam

mendidik anaknya, memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak,

memberikan perhatian yang memadai kepada anak-anak, dan memberikan

pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat (Willis,

2008:128). Usaha-usaha yang dapat dilakukan sekolah, yaitu guru hendaknya

memahami aspek-aspek psikis murid, mengintensifkan pelajaran agama dan

mengandalkan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul

secara harmonis dengan guru-guru umum lainnya, mengintensifkan bagian

bimbingan dan konseling di sekolah dengan cara mengandalkan tenaga ahli atau

menatar guru-guru untuk mengelola bagian ini, adanya kesamaan norma-norma yang
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dipegang oleh guru-guru, melengkapi fasilitas pendidikan, serta perbaikan ekonomi

guru (Willis, 2008:133). Usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dengan cara

membentuk seksi pembinaan anggota (anak/pemuda) pada setiap organisasi,

membentuk pramuka, misalnya pramuka bhayangkari dan lain-lain, dan mendirikan

perkumpulan-perkumpulan yang tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat

seperti perkumpulan kesenian, olah raga, dan lain-lain yang sifatnya untuk pembinaan

anggota/pemuda (Simandjuntak, 1984:147).

            Upaya POLRI dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

dilakukan dengan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah “kegiatan yang

dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan

tidak timbul (Willis, 2008:128)”. Upaya kuratif adalah “memperbaiki akibat

perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan itu (Gunarsa,

1991:140)”.

METODE PENELITIAN

          Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Polres Wonogiri. Pemilihan tempat ini

karena di wilayah wonogiri sering terjadi pencurian yang pelakunya adalah anak di

bawah umur. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan

penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat

bulan, yaitu sejak bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 2012.

          Penelitian yang diakukan penulis ini termasuk jenis penelitian kualitatif, karena

penelitian ini menekankan pada upaya investigasi untuk mengkaji secara alamiah

fenomena yang telah terjadi, serta analisis data yang digunakan adalah non-statistik

serta memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lebih jelasnya

penelitian ini ingin mengetahui peranan Polres Wonogiri dalam menangani kasus

pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Strategi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kasus, karena penelitian ini menekankan pada kasus

pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah kerja Polres
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Wonogiri. Penelitian ini juga terbatas oleh waktu, yaitu oleh pencurian anak yang

dilakukan dilokasi penelitian sepanjang tahun 2012.

         Subjek penelitian ini adalah kepala polisi resort (Kapolres), anggota satuan

reserse kriminal (satreskrim), anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polres Wonogiri,  serta anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Objek

penelitan dalam penelitian ini adalah profil anak yang melakukan tindak pidana

pencurian, latar belakang pencurian yang dilakukan oleh anak, upaya Polres

Wonogiri dalam menangani pencurian yang dilakukan oleh anak, kendala-kendala

yang dialami Polres Wonogiri dalam menangani pencurian yang dilakukan oleh anak,

solusi yang diambil  Polres Wonogiri dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami

dalam menangani pencurian yang dilakukan oleh anak.

           Sumber data dalam penelitian ini meliputi narasumber atau informan, tempat

dan aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Dalam penelitian ini metode atau teknik

pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap anggota satreskrim, anggota PPA

Polres Wonogiri, orang tua, serta anak yang melakukan tindak pidana pencurian,

observasi yang dilakukan terhadap kegiatan penanganan yang dilakukan oleh petugas

Polres Wonogiri dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di

bawah umur, dan metode atau teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data

mengenai peranan polisi dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak

di Polres Wonogiri.

        Instrumen dalam penelitian ini, yaitu peneliti itu sendiri, dokumen, kisi-kisi atau

pedoman untuk observasi dan wawancara, dan camera digital. Peneliti sebagai

instrumen menetapkan fokus penelitiannya yaitu mengenai peranan polisi dalam

menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres

Wonogiri.
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         Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam

penelitian ini dibutuhkan teknik pengecekan keabsahan data, sehingga penulis

berusaha mengadakan pemeriksaan keabsahan data tersebut dengan cara

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi.

         Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data

kualitatif, yang merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah

reduksi data penyajaian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul

menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

          Prosedur kegiatan dalam pelaksanaan penelitian mengenai peranan polisi dalam

menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres

Wonogiri dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap penelitian

lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan untuk skripsi. Tahap pra lapangan.

dilakukan mulai dari pembuatan usulan penelitian sampai memperoleh izin penelitian

di lokasi penelitian. Tahap penelitian lapangan merupakan tahap memasuki lokasi

penelitian, dan melakukan kegiatan penelitian. Tahap analisis data dilakukan untuk

mengalisis dan mengelompokan data berdasarkan kategori yang dibutuhkan untuk

mengetahui permasalahan yang diteliti. Tahap penulisan laporan untuk skripsi

merupakan tahap menyusun laporan dan membuat kesimpulan sesuai dengan data-

data yang diperoleh, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode

tertentu.

HASIL PENELITIAN

          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi

mengenai Peranan Polisi dalam Menangani Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh

Anak di Bawah Umur Di Polrees Wonogiri Pada Tahun 2012.  Dengan hasil

sebagaimana dipaparkan di bawah ini.
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          Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Wonogiri

pada tahun 2012 sebanyak tujuh kasus. Usia rata-rata anak yang melakukan pencurian

yaitu 16 tahun. Pada umumnya anak yang melakukan tindak pencurian belum

memiliki pekerjaan atau masih duduk di bangku sekolah. Jenis pencurian yang sering

dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan

pencurian biasa. Paling banyak pelaku berusia 16 tahun, yakni 3 orang, kemudian

berusia 17 tahun 2 orang, serta berusia 14 tahun dan 18 tahun masing-masing 1 orang.

Pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak, tidak hanya berasal dari Kabupaten

Wonogiri. Pelaku yang alamat asal dari luar kota Wonogiri ada 2 orang dan

semuanya dari Kabupaten Sukoharjo.

          Latar belakang pencurian yang dilakukan oleh anak bermacam-macam, antara

lain latar belakang ekonomi, lingkungan atau pergaulan, serta keluarga. Latar

belakang pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri karena pelaku ingin

mendapatkan uang dengan mudah, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga

yang tidak mampu, pribadi yang masih labil serta tipisnya keimanan dan tingkat

pendidikan yang rendah yang dimiliki pelaku, sehingga dalam bertindak tidak

memikirkan akibatnya, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan tingkat

pendidikan klien yang rendah serta pribadi klien yang masih labil, sehingga dalam

melakukan perbuatannya  tidak memikirkan akibat yang terjadi.

         Upaya Polres Wonogiri dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh

anak dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan dan penanganan kasus. Cara

preventif atau pencegahan, berupa melakukan penyuluhan tentang kenakalan remaja

di sekolah-sekolah, baik di pedesaan maupun di perkotaan, melakukan penyuluhan

tentang kenakalan remaja di instansi-instansi, memberdayakan dan meningkatkan

kegiatan Saka Bhayangkara melalui penyuluhan dari rumah ke rumah, melakukan

patroli dan penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian

yang dilakukan oleh anak, dan mengaktifkan serta memberdayakan siskampling.

Penanganan kasus dilakukan dengan cara membentuk unit perlindungan perempuan
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dan anak (PPA). Secara kelembagaan, keberadaan unit PPA tersebut merupakan

bentuk upaya khusus dalam menangani kasus kriminal dengan pelaku perempuan dan

anak. PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

penegakan hukum terhadap pelakunya. Selain membentuk unit PPA, Polres Wonogiri

juga menyiapkan ruangan pemeriksaan khusus untuk anak yang melakukan tindak

pidana pencurian. Pelaksanakan proses penyidikan terhadap anak harus juga

memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur undang-undang. Anak ketika

berhadapan dengan hukum atau sebagai tersangka berhak mendapatkan bantuan

hokum. Proses terakhir dalam penanganan terhadap anak yang melakukan pencurian

adalah gelar perkara.

         Kendala yang dialami Polres Wonogiri dalam menangani kasus pencurian yang

dilakukan oleh anak yaitu, terbatasnya jumlah anggota PPA dalam melaksanakan

penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana yang

kurang mendukung, yang meliputi ruang PPA dan ruang pemeriksaan terhadap anak

yang masih digabung menjadi satu, serta fasilitas ruang tahanan anak yang belum

cukup untuk memenuhi hak-hak anak selama ditahan.

         Usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami pada

penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak meliputi Upaya yang

dilakukan oleh Polres Wonogiri untuk mengatasi kendala dilakukan dengan

melakukan penyuluhan bersama dengan TNI, tetap bekerja keras sesuai prosedur, dan

lebih memberi perhatian kepada anak yang ditahan di Polres Wonogiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

          Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan polisi dalam menangani kasus

pencurian yang dilakukan oleh anak di POLRES Wonogiri pada tahun 2012, maka

dapat disimpulkan, bahwa jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di

bawah umur di wilayah Wonogiri pada tahun 2012 sebanyak tujuh kasus. Usia rata-



9

rata anak yang melakukan pencurian yaitu 16 tahun, latar belakang dan faktor

penyebab anak melakukan pencurian adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan

keluarga, penanganan pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Wonogiri

dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif dan penanganan kasus, kendala-

kendala yang dialami adalah terbatasnya jumlah personil serta sarana dan prasarana

yang kurang mendukung. Upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri untuk

mengatasi kendala dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan TNI,

tetap bekerja keras sesuai prosedur, dan lebih memberi perhatian kepada anak yang

ditahan di Polres Wonogiri.

SARAN

1. Bagi pemerintah

a. Ketentuan yang mengatur mengenai proses tata cara hukum di Indonesia

harus segera dilakukan amandemen.

b. Pemerintah mulai membuat program-program yang bersifat edukatif sebagai

ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak.

c. Menambah jumlah BAPAS  sesuai jumlah kabupaten/kota di Indonesia.

2. Bagi polisi

a. Perlu dilakukannya pelatihan kepada penyidik yang berbasis pada penyidikan

terhadap anak di bawah umur.

b. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus

anak.

c. Lebih sering melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait kenakalan remaja di

sekolah-sekolah.

3. Bagi keluarga

a. Orang tua hendaknya lebih mengawasi pergaulan anaknya.

b. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama.

c. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama.
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4. Bagi sekolah dan guru

a. Sekolah dan guru ikut  mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku anak di

sekolah.

b. Sekolah dan guru memberikan bimbingan pada anak yang menunjukan

perilaku menyimpang.

c. Sekolah mengadakan kegiatan ekstra kurikuler.

d. Sekolah lebih mengintensifkan bimbingan konseling.
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