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MOTO 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika ia (Tergugat atau Penggugat) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan 

(Q.S An-Nisaa’ : 135) 

 

 

“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah 

 kalian meragukannya” 

(Q.S. Al-Baqarah, Ayat:147) 
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ABSTRAK 

ANDIKA NANANG SAPUTRO, C100.080.111, FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, PERAN RESERSE 
SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN 
PEMBERATAN. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dasar hukum tindakan 
yang dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan, bagaimana bentuk – bentuk tindakan dilakukan 
oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan, apa hambatan yang dihadapi reserse dalam menangani kasus 
ini, bagaimana bentuk pemberatan dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di 
Sukoharjo,Sragen, dan Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 
menggambarkan selengkap-lengkapnya bagaimana proses penyidikan yang 
dilakukan oleh reserse. Untuk memperoleh data yang diperlukan,maka penulis 
menambil lokasi penelitian di polresta Surakarta, polres Sragen dan polres 
Sukoharjo. Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata 
dan memberikan suatu sumbangan pemikiran mengenai bentuk bagaimana 
penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan, dalam metode penelitian ini dimana penulis ingin mengkaji 
bagaimana peranan reserse sebagai penyidik dalam mengungkap kasus tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kawasan hukum polresta 
Surakarta, polres Sukoharjo dan polres Sragen. 

 
Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian adalah 

menjelaskan tentang bagaimana Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang mengatur proses penangan perkara 
pidana melalui sistem peradilan pidana secara umum. Tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan adalah kasus pidana yang secara hukum pidana materil diatur 
dalam KUHP sehingga penanganannya sebagaimana diatur dalam KUHAP. 
Bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan 
penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
diantaranya menarima laporan dari masyarakat atau dari pihak yang berwajib, 
melakukan penyelidikan, meminta keterangan saksi, menentukan tersangka, 
melakukan penangkapan. Faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian untuk 
melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
disini dari faktor keterangan saksi, bukti yang kurang komplit, kurangnya 
kesadaran masyarakat. Bentuk yang dilakukan tersangka untuk melakukan tindak 
pidana pencurian dengan cara merusak pagar, merusak pintu atau jendela, 
memecahkan kaca mobil, merusak pintu ruko-ruko pertokoan. 
 
Kata kunci: peranan reserse sebagai penyidik, tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan. 
 




