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ABSTRAK 
Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Pemberatan. Andika Nanang Saputro, C100.080.111. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

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. 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. 

Kata kunci: peranan reserse sebagai penyidik, tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan. 
 

ABSTRACT 
As Detective Role In Crime Investigators theft by weighting. Andika Nanang Saputro, 
C100.080.111, Law Faculty, Muhammadiyah University of  Surakarta. 
 
This study aims to examine how the basic legal actions taken by the detectives 
investigate the crime of theft by weighting, what form - the form of the action carried 
out by detectives in an investigation into the crime of theft by weighting, what 
obstacles you faced detective in charge of the case , how to shape weighing of the 
crime of theft that occurred in Sukoharjo, Sragen, and Surakarta. This is a 
descriptive study that illustrates how the process fullest investigation by detectives. 
Results obtained by the authors in conducting research is to explain about how the 
Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code or the Criminal 
Procedure Code that regulate the process of handling criminal cases through the 
criminal justice system in general. By weighting the crime of theft is a criminal case 
under the criminal law set out in the Criminal Code so that material handling as 
stipulated in the Criminal Code. The forms of action taken by the police in handling 
the case of the crime of theft by weighting them approve reports from the public or 
from the authorities, conduct an investigation, asking witnesses, determine the 
suspects, making arrests. 
Keywords: role of detective as investigators, the crime of theft by weighting. 
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PENDAHULUAN 

KUHAP Pasal 1 menjelaskan bahwa penyidik adalah: pejabat polisi negara 

republik indonesia atau pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pendekatan KUHAP 

mengenai dasar pemberian wewenang kepada penyidik berdasarkan kwajiban dan 

tanggung jawab yang diembannya.1 

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, 

diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan 

menentukan apa itu yang kongkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa 

yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya.2 

Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 

lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu ditafsirkan sebagai pencurian. Yang 

dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam 

pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.3 

Pencurian dengan pemberatan atau apa yang disebut dengan “gequali ficeerde 

diefstal” diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 

tujuh tahun, ditinjau dari unsur-unsur kejahatan pencurian yang diatur dalam Pasal 

363 ayat 1 KUHP yang ternyata merupakan unsur-unsur yang menyebabkan 

pencurian itu diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada kejahatan 

pencurian di dalam bentuknya yang pokok.4  

                                                            
1 HMA Kuffal, 2010, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, hal. 47. 
2  Satjipto Raharjo,2002, Masalah Penegaka Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 
Hal.  95. 
3 P.A.F. Lamintang, dan C. Djasman Samosir, 1990, Delik-Delik Khusus, Bandung : Tarsito, hal. 50. 
4 Ibid. Hal.  69. 
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Perumusan masalah yang hendak penulis kemukakan yaitu: (1) Bagaimana 

dasar hukum tindakan yang dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. (2) Bagaimana bentuk-bentuk 

tindakan dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. (3) Apa hambatan yang dihadapi reserse dalam 

menangani kasus ini. (4) Bagaimana bentuk pemberatan dalam tindak pidana 

pencurian yang terjadi di Sukoharjo, Sragen dan Surakarta. 

Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut, tujuan penelitian: (a) Untuk 

menjelaskan dan menganalisis secara normatif apa yang menjadi dasar hukum oleh 

reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. (b) Untuk mendiskripsikan apa saja bentuk-bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. (c) Untuk menjelaskan apa saja hambatan yang 

dihadapi oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan. (d) Untuk mendiskripsikan bagaimana bentuk pemberatan dalam 

tindak pidana pencurian yang terjadi di Sukoharjo, Sragen dan Surakarta. 

 Manfaat Penelitian dibedakan menjadi dua: (a) Manfaat teoritis 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. (b) Manfaat praktis 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun masukan bagi aparat 

penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian kususnya reserse dan masyarakat 

pada umumnya untuk mengetahui serta menyadari tentang pentingnya keamanan. 
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Kerangka Pemikiran 

Penyidikan yang dilakukan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut 

umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan, 

secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan.5 

Apabila dalam penyidikan tersebut tidak ditemukan bukti yang cukup atau 

peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi 

hukum, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Dalam 

hal ini apabila surat perintah penghentian penyidikan diterbitkan maka penyidik 

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.6  

Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistim peradilan pidana, polri 

bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh 

penyidik/penyidik pembantu pada fungsi reserse kriminal polri maupun fungsi 

operasional polri lainnya yang diberi wewenng untuk melakukan penyidikan serta 

mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negri 

Sipil (PPNS).7 

Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu ditafsirkan sebagai 

pencurian, tindakan itu dirumuskan secara formal atau yang disebut sebagai “delict 

met formale omschrijving” dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu 

adalah suatu perbuatan yang di dalam hal ini adalah perbuatan mengambil.8  

                                                            
5 Yesmin Anwar Dan Adong, Sistim Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjadjaran, hal. 79. 
6 Ibid,  hal. 81 
7 Ibid, hal.283. 
8 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Op. Cit  hal. 50. 
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Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.9 Penulis menambil 

lokasi penelitian di Polresta Surakarta, Polres Sragen dan Polres Sukoharjo. Data 

pada penelitian ini meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dalam 

penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. 

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumantasi, 

yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia 

dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di 

perpustakaan atau milik pribadi peneliti.10 

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, dimana 

kepustakaan penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi, sedangkan 

wawancara penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, data yang diperoleh akan 

dianalisis yuridis kualitatif, dan selanjutnya menarik kesumpulan atas data yang ada 

dengan kenyataan empiris di lapangan. 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hal. 25. 
10 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:  
Mandar Maju, hal. 65 
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PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Yang Dijadikan Reserse Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
 

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 Pasal 6 KUHAP 

yang mengatur tentang penyidik yaitu: (a) Pejabat polisi Negara Republik 

Indonesia, (b) Pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang. 

Ketentuan di atas dijelaskan secara lebih jelas dalam PP No 58 tahun 2010 

tentang pelaksanaan kitap undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 

2A disebutkan bahwa syarat menjadi penyidik antara lain: (1) Untuk dapat 

diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi 

persyaratan:berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan 

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas dibidang fungsi 

penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan 

pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani 

yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan 

integritas moral yang tinggi. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Wewenang 

pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada 
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pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjukoleh Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 7 KUHAP, Tugas penyidik 

dalam hal melakukan penyidikan diatur dalam berbagai pasal dalam undang-

undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP diantaranya 

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 106. Dasar penyidik dalam melakukan penangkapan 

terhadap tersangka diatur dalam berbagai pasal dalam KUHAP diantaranya Pasal 

16, 17, 18 dan 19 KUHAP 

Ancaman pidana yang diberikan kepada tersangka kasus pencurian dengan 

pemberatan disini tidak dijelaskan dalam KUHAP namun berapa ancaman 

pidana bagi tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dijelaskan dalam 

KUHP dalam Pasal 363, proses penahanan yang dilakukan oleh penyidik 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana proses 

penahanan diatur dalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana atau KUHAP, Pasal 20 dan Pasal 24. 

Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dikenal dengan hukum pidana formil, yang 

mana norma hukum tersebut sebagai ketentuan umum dalam proses beracara 

hukum pidana di Indonesia.11 Mendasarkan pada Pasal 1 butir 5 yang dimaksud 

dengan penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

                                                            
11 Laden Marpuang, 2009, Prose Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 64. 



 

7 
 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini.12 

Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tidak saja menyangkut aspek represif (upaya ini dilakukan pada saat 

terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum 

dengan menjatuhkan hukuman) dalam kaitannya dengan proses pidana tetapi 

menyangkut pula aspek preventif (upaya preventif ini adalah merupakan tindak 

lanjut atau masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan) 

berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai 

dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan yang bersifat administrasi 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2002, kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya 

selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.13 

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Yang Dilakukan Oleh Reserse Dalam Melakukan 
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 

Menarima laporan dari masyarakat atau dari pihak yang berwajib yaitu 

disini polisi. Menurut Eko santoso menjelaskan bahwa laporan kepada 

kepolisian ada dua macam:14 (a) Apabila laporan itu dari pihak polisi maka 

laporan itu disebut laporan jenis A, yang mana laporan itu akan dikaji dan 

dianalisis oleh pihak polisi sendiri dan akan dilakukan penyelidikan sesuai 
                                                            
12 Bambang waluyo, 2004,Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 37 
13  Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 23. 
14 Aiptu Eko Santoso, Kaur  Mintu di Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 3 Desember 
2012, pukul 10:45 WIB. 
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peraturan perundang-undangan. (b) Apabila laporan itu dari masyarakat maka 

laporan itu dinamakan laporan jenis B, dimana laporan itu ditrima dan ditindak 

lanjuti pemeriksaan oleh polisi yang berupa: 1) dikaji benar atau tidaknya 

pencurian itu terjadi, 2) mencari tahu siapa saja yang tahu tentang terjadinya 

pencurian terebut, 3) mencari tahu bagaimana tindak pidana itu dilakukan masuk 

dalam unsur-unsur Pasal 363 atau tidak. 

Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik meliputi: (a) polisi 

yang berwenang segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan 

penyidikan, (b) yang selanjutnya penyidik mengkaji dilakukan dengan 

bagaimana tindak pidana itu terjadi, (c) mencari apakah ada petunjuk yang dapat 

digunakan oleh penyidik dalam membantu proses penyidikan di tempat kejadian 

perkara tersebut, (d) memfoto tempat kejadian perkara guna sebagai dokumen 

penyidikan, (e) melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dengan 

cara membuat garis police line yang dimana selain pihak yang berwajib dilarang 

memasuki kawasan garis police line itu guna mempermudah penyidik dalam 

mencari barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, (f) setelah 

menemukan berbagai barang bukti penyidik segera mengkaji berbagi barang 

bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mengungkap siapa 

pelakunya, (g) mencari saksi yang tahu tindak pidana pencurian itu terjadi. 

Meminta keteranan saksi untuk memberikan keterangan kepada pihak 

kepolisian dengan sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya sesuai apa yang 

dia lihat pada saat terjadinya tindak pidana itu, saksi diminta agar 

mencantumkan ciri-ciri dari orang yang diduga sebagai tersangka. Menentukan 
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tersanka penyidik dalam menentukan tersangka dengan cara gelar perkara yaitu 

mengumpulkan hasil dari berbagai penyidik untuk memutuskan siapa pelaku 

yang sebenarnya. Melakukan penangkapan setelah pelaku sudah dipastikan 

maka polisi segera melakukan penangkapan terhadap pelaku dan segera 

memprosesnya di pengadilan. 

Dalam melaksanakan fungsi Reserse (Penyidikan) polri selalu 

memperhatikan asas-asas yang panyidikan tindak pidana yang menyangkut hak 

asasi manusia.15 Praduga tak bersalah (presumption of innocence) bahwa setiap 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan dimuka sidang 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Persamaan di muka hukum, (equality before the law) Perlakuan yang sama 

atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan. Hak 

pemberian bantuan/penasehat hukum terhadap setiap orang yang tersangkut 

perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum 

yang semat-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas 

dirinya, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan. 

Sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan 

tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan 

hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum. Peradilan  

harus dengan pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, 

                                                            
15 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16. 
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jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh 

tingkatan peradilan. 

 Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dengan 

pentintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

undang. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan 

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian. 

Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-

masing pada umumnya di seluruh Indonesia.16 

Dalam rangka melakukan penyidikan satuan reskrim juga dibantu 

beberapa jaringan, jaringan-jaringan ini sangat bermanfaat dalam memberikan 

informasi, sebab itu maka pihak-pihak polisi juga mengadakan pembinaan 

terhadap jaringan-jaringan ini agar dapat berfungsi secara maksimal.17 

C. Hambatan Yang Dihadapi Reserse Dalam Menangani Kasus Pencurian 
Dengan Pemberatan 
 

Menurut Eko Santoso menyatakan bahwa hambatan yang sering dihadapi 

oleh personil dalam melakukan penyidikan adalah:18 (1) Saksi kurang 

mendukung keterangan dari saksi yang dimintai keterangan, biasanya saksi takut 

karena ancaman atau kurangnya pemahaman sebagai saksi. (2) Barang bukti 

yang biasanya sulit untuk mengungkap tersangka apabila barang yang dicuri 

seperti surat-surat berharga, dan biasanya pencuri surat-surat berharga tersebut 
                                                            
16 Ibid, hal. 17. 
17  Satjipto raharjo, 2007,Membangun Polisi Sipil Persepektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan, 
Jakarta: Kompas, hal. 37 
18 Aiptu Eko Santoso, Kaur  Mintu di Polresta Surakarta,Wawancara Pribadi, Surakarta, 3 Desember 
2012, pukul 10:45 WIB. 
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adalah pihak keluarga sendiri. (3) Kurangnya kesadaran masyarakat  akan arti 

pentingnya lingkungan dan kurangnya personil keamanan masyarakat seperti 

adanya hansip atau satpam komplek. 

Menurut Tiswanti mengatakan bahwa hambatan yang sering dihadapi oleh 

personil dalam melakukan penyidikan adalah:19 (1) Kurangnya memiliki 

kesadaran masyarakat tentang arti berkeamanan dan beranggapan bahwa resiko 

yang akan terjadi adalah tanggung jawab dan resiko sendiri, maka faktor 

mencegahnya dilakukan dengan meningkatkan keamanan secara baik di 

lingkungan masyarakat. (2) Kecenderungan kurang memiliki kepedulian sosial 

sehingga kurang tanggap terhadap keamanan sekitar, karena itu perlu 

ditingkatkan rasa kepedulian  sosial khususnya terhadap situasi linkungan 

sekitar. (3) Kurangnya penguasaan wilayah daerah pedalaman. 

Menurut Agung Ari Purnomo mengatakan bahwa hambatan yang biasa 

dihadapi oleh pihak personil adalah:20 (1) personil kurangnya penuasaan 

terhadap wilayah maka tersangka mudah untuk melarikan diri atau bersembunyi 

dari polisi, (2) Kurangnya peralatan yang memadai untuk melakukan pelacakan 

terhadap pelaku seandainya pelaku melarikan diri keluar kota atau ke tempat lain 

yang kiranya petugas tidak bisa melacaknya, (3) Kurangnya mendukung 

keterangan dari saksi yang dimintai keterangan, biasanya saksi takut karena 

ancaman atau kurangnya pemahaman sebagai saksi, (4) Barang bukti yang 

                                                            
19  Iptu Tisnawati, Kaur Bin Ops di Polres Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 15 Oktober 
2012, pukul 11:10 WIB. 
20 Iptu Agung Ari Purnomo, Kaur Bin Ops di Polres Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, 24 Oktober 
2012, pukul 11:00 WIB. 
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biasanya sulit untuk mengungkap tersangka apabila barang yang dicuri seperti 

surat-surat berharga. 

D. Bentuk Pemberatan Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di 
Kawasan Hukum Polres Sukoharjo, Sragen dan Surakarta 
 

Menurut Eko Santoso menyatakan bahwa yang biasa sering terjadi di 

kawasan kota Surakarta adalah dengan model-model sebagai berikut:21 Biasanya 

yang terjadi di pemukiman padat penduduk dengan cara merusak pintu rumah 

yang dimana pemukiman tersebut jarang sekali ada pagar untuk keamanan 

rumah, yang terjadi di kawasan perkantoran atau tempat umum yaitu dengan 

cara memecahkan kaca mobil yang dimana pelaku memecahkan kaca mobil 

dengan cara memotong kaca dengan alat-alat pemotong kaca supaya tidak 

terdengar oleh orang lain.  

Yang biasa terjadi di perumahan kota yaitu dengan cara memotong 

gembok pagar rumah, yang dimana biasanya pelaku melakukan tindak pidana 

tersebut pada waktu rumah kosong atau sang pemilik rumah tidak ada, dengan 

cara merusak pagar, pintu dan jendela rumah yang dimana pelaku melakukan itu 

pada saat rumah kosong atau sang penghuni tidak ada di rumah. 

Menurut Tiswanti mengatakan bahwa yang biasa sering terjadi di 

kawasan wilayah kabupaten Sukoharjo ini adalah dengan model sebagai 

berikut:22 Dengan cara merusak pintu dan pagar rumah yang biasanya pelaku 

melakukan pencurian itu pada saat korban tengah lengah atau sedang tertidur 

                                                            
21 Aiptu Eko Santoso, Kaur  Mintu di Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 3 Desember 
2012, pukul 10:45 WIB. 
22 Iptu Tisnawati, Kaur Bin Ops di Polres Sukoharjo,  Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 15 Oktober 
2012, pukul 11:10 WIB. 
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pulas, Dengan cara merusak gembok pintu kios-kios atau ruko-ruko di kawasan 

pasar, dengan cara mencongkel jendela rumah yang biasanya kejadian itu terjadi 

pada waktu malam hari saat suasana sunyi, dilakukan oleh dua orang atau lebih 

yang secara diam-diam masuk pekarangan rumah orang dimalam hari. 

Menurut Agung Ari Purnomo mengatakan bahwa yang biasa sering 

terjadi di kawasan wilayah kabupaten Sragen adalah dengan model-model 

sebagai berikut:23 Dengan cara merusak gembok pagar depan rumah, yang 

selanjutnya biasanya pelaku juga merusak pintu rumah untuk masuk kedalam 

rumah itu, dengan cara merusak gembok pintu pada ruko-ruko dan kios-kios di 

pasar-pasar, yang biasanya pada kejadian ini seringkali pelaku banyak yang lolos 

dari pengejaran, karena pada saat kejadian biasanya tidak ada saksi yang melihat 

dan seringkali tidak ada jejak atau barang bukti, dengan cara merusak atau 

mencongkel jendela yang dimana biasanya pelaku melakukan itu pada waktu 

malam hari saat suasana sunyi. 

 

 

 

 

 

                                                            
23 Iptu Agung Ari Purnomo, Kaur Bin Ops di Polres Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, 24 Oktober 
2012, pukul 11:00 WIB. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Dasar hukum yang dijadikan pedoman reserse untuk melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya adalah: (a) 

Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), (b) PP No. 

58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 

tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana, (c) Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (d) Kode Etik 

Profesi Kepolisian. 

Bentuk tindakan yang dilakukan oleh reserse dalam melakukan penyidikan 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan cara menerima laporan 

dari masyarakat atau kepolisian dan selanjutnya akan memproses sesuai peraturan 

perundang-undang yang beraku, di antaranya proses itu pihak kepolisian segera 

melakukan proses penyidikan di tempat kejadian perkara sesuai laporan yang sudah 

diterima, mencari dan meminta keterangan dari saksi, menganalisis dari bukti dan 

keterangan dari saksi-saksi untuk menentukan tersangka dan segera melakukan 

penangkapan terhadap tersangka. Dalam rangka melakukan penyidikan satuan 

reskrim juga dibantu beberapa jaringan, jaringan-jaringan ini sangat bermanfaat 

dalam memberikan informasi. 

Secara umum hambatan yang dihadapi reserse dalam mengungkap kasus 

pencurian dengan pemberatan timbul dari berbagai faktor di antaranya adalah dari 

personilnya sendiri yang kurang begitu menguasai wilayah, dari faktor peralatan 

yang kurang begitu memadai, saksi yang dimana terkadang saksi masih terkesan 
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sedikit menutup-nutupi karena takut dan belum paham akan peran dari saksi tersebut, 

barang bukti yang sangat sulit diketemukan, kurangnya kesadaran dari masyarakan 

akan pentingnya keamanan lingkungan, kecenderungan kurang memiliki kepedulian 

sosial. 

Saran 

Hendaknya masyarakat lebih peduli akan pentingnya keamanan lingkungan 

dengan cara mengadakan ronda atau mengadakan koordinasi dengan para hansip 

selaku sistim keamanan lingkungan 

Bagi kepolisian disini adalah reserse selaku penyidik sebaiknya perlu 

diperutin dalam melakukan oprasi atau patroli lingkungan untuk menciptakan rasa 

aman terhadap warga masyarakat, sebaiknya para aparat penegak hukum perlu 

diperluas lagi jaringannya sehingga akan lebih mempermudah bagi para penyidik 

untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. 
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