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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 bukan berdasarkan atas kekuasaan, melainkan berdasarkan 

pendekatan kwajiban dan tanggung jawab yang diembannya, maka kepada 

pejabat tersebut diberikan wewenang yang disesuaikan/diselaraskan dengan 

berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab serta kedudukan tingkat 

kepangkatan dan pengetahuan, wewenang reserse sebagai penyidik diatur 

dalam KUHAP Pasal 7. 

Hukum sebagai subsistem sosial menempati posisi penting dalam 

eksistensi negara moderen, dan oleh karena itu masing-masing negara 

berusaha membangun sistim hukum sendiri. Sebagai suatu subsistem dalam 

kehidupan sosial dan nasional, hukum indonesia merupakan suatu kesatuan 

sistim hukum yang mencerminkan kesatuan idiologi dan kesatuan wilayah 

secara politik.1 

Reserse adalah aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang bertugas 

untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, reserse yang 

bertugas menangani kasus kriminal dinamakan sebagai reserse kriminal, 

                                                            
1 Natangsa Surbakti, 2001, Kembang Setaman, Surakarta:  Muhammadiyah University Press, hal. 9 
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sedang reserse yang menangani kasus narkoba dinamakan reserse narkoba, 

reserse dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan harus lebih 

seksama, karena dari segi hukuman pencurian dengan pemberatan lebih besar 

hukumannya daripada dengan kasus dengan pencurian biasa. 

Tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu ditafsirkan sebagai 

pencurian, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah 

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

dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang 

dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. 

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan.2 

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud “hewan” di sini 

adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu 

(kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut 

dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi 

seorang petani. 

2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau 

gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, 

kecelakaan kereta api, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa 

perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam 

dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan 

dimana orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam 

                                                            
2 P.A.F. Lamintang, dan C. Djasman Samosir, 1990, Delik-Delik Khusus, Bandung: Tarsito, hal. 
50 
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keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap 

orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi 

rendah. 

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup 

yang ada rumahnya. 

4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. 

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau 

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan 

palsu. 

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.3  

Dalam hal penjatuhan hukuman pencurian dengan pemberatan sudah 

jelas lebih berat hukuman nya dari pada pencurian biasa, karena semua itu 

sudah tertera dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berat atau 

ringannya dalam penjatuhan pidana bagi pelaku itu sudah sesuai dengan 

prosedur ketentuan perundang-undangan, maka sebaiknya peran reserse harus 

lebih teliti dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

                                                            
3 Ibid, Hal. 69 
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pencurian, berdasarkan uraian diatas menjadi salah satu alasan mengapa 

penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini dengan judul 

“PERAN RESERSE SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA 

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

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 Surakarta, Sukoharjo dan Sragen? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan dan menganalisis secara normatif apa yang menjadi 

dasar hukum oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana pencurian dengan pemberatan. 

2. Untuk mendiskrisikan apa saja bentuk-bentuk tindakan dilakukan oleh 

reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan. 

3. Untuk menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi oleh reserse dalam 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan. 

4. Untuk mendiskripsikan bagaimana bentuk pemberatan dalam tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Sukoharjo, Sragen, dan Surakarta? 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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, selain itu penulis juga dapat 
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menambah pemahaman pengetahuan dan wawasan luas mengenai peran 

dan tugas reserse sebagai penyidik dalam tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan. 

D. Kerangka Pemikiran 
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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 di larang dan diancam dengan 

hukuman itu adalah suatu perbuatan yang di dalam hal ini adalah perbuatan 

mengambil.4 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah 

pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang 

memberatkan.  

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik 

untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (memuat terang, jelas 

tentang tindak pidana yang terjadi). 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 
                                                            
4 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Op. Cit,  hal. 50 
5 Yesmin Anwar Dan Adong, Sistim Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjadjaran, hal. 79 
6 Ibid, hal. 81 



8 

 

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), peran penyidik polri dalam sistim 

peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal 

mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.7 

E. Metode Penelitian 

 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. 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data 

primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis 

tentang bagaimana peranan reserse dalam melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan.8 Memberikan 

gambaran selengkap-lengkapnya bagaimana proses penyidikan yang 

                                                            
7 Ibid, hal. 283 
8  Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum,  Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hal. 25 
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dilakukan oleh reserse di kawasan Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo 

dan Polres Sragen. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan,maka penulis menambil lokasi 

penelitian di Polresta Surakarta, Polres Sragen dan Polres Sukoharjo 

dengan memfokuskan pada permasalahan peran reserse sebagia penyidik 

dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 

4. Jenis Dan Sumber Data 

a. Penelitian lapangan 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berupa 

keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan dari lokasi 

penelitian.9 Dimana penulis mengambil data di Polresta Surakarta, 

Polres Sukoharjo dan Polres Sragen. 

b. Penilitian kepustakaan 

Data-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 Di dalam penelitian hukum, data skunder mencakup bahan 

hukum primer dan bahan hukum skunder. Data skunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: 

A. Bahan Hukum Primer yaitu berupa: 
                                                            
9 Ibid, hal. 30 
10 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, 
Bandung:  Mandar Maju, hal. 65 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

B. Bahan Hukum Sekunder yaitu: 

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, makalah-

makalah, dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan 

penelitian peran reserse sebagai penyidik dalam tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

dilakuan dengan cara sebagai berikut: 

a) Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta 

mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-

makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan peranan reserse dalam tindak pidana 

pencurian dengan pemberatan. 

b) Wawancara 

Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, diantaranya penulis ingin menanyakan 

bagaimana dasar hukum tindakan yang dilakukan oleh reserse 
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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 dan bagaimana bentuk pemberatan 

dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di Surakarta, Sukoharjo 

dan Sragen. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis yuridis kualitatif yaitu dengan 

cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, 

doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta 

data primer hasil penelitian di Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo dan 

Polres Sragen. Selanjutnya dengan menarik kesumpulan atas data-data 

yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan yaitu hasil data-data yang 

diteliti pada Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo dan Polres Sragen. 

Sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan 

disusun secara sistematis 

F. Sistimatika Skripsi 

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam penelitian ini, penulis 

menjabarkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari: 

Pada bab pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian 

dan sistematika skripsi. 
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Pada bab ke dua berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis 

menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana dan 

macam-macam tindak pidana, pengertian reserse dalam persektif KUHAP, 

tugas reserse sebagai penyidik dan jenis-jenis penyidik, tinjauan umum tentang 

pencurian, pengertian pencurian, unsur pencurian dan jenis pencurian. 

Pada bagian isi berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis menguraikan tentang bagaimana dasar hukum tindakan yang dilakukan 

oleh reserse dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan, bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh reserse dalam 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, 

hambatan yang dihadapi reserse dalam menangani kasus ini dan bentuk 

pemberatan dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di Surakarta, 

Sukoharjo dan Sragen. 

Pada bagian penutup, berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh 

penulis. 


