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Analisis Spasio-Temporal Hotspot 

Tindak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) 

di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

 

Abstrak  

 

Tindak kejahatan merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hukum dan 

menimbulkan kerugian di lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan konvensional 

mendominasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satunya kasus 

tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dimana Kabupaten 

Sleman merupakan penyumbang kasus tindak kejahatan tertinggi. Analisis spasio-

temporal dapat digunakan untuk merepresentasikan intensitas tindak kejahatan 

menurut lokasi dan waktu kejadian secara bersamaan. Analisis tersebut 

menggunakan metode KDE (Kernel Density Estimation) dan buffer. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui persebaran spasial lokasi tindak 

kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 2017-2019. (2) Menganalisis pola 

spasio-temporal hotspot tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 

2017-2019. (3) Menganalisis hubungan antara tingkat tindak kejahatan curanmor di 

Kabupaten Sleman tahun 2017-2019 dengan karakteristik lokasi tempat kejadian 

perkara. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data koordinat lokasi tindak 

kejadian perkara (TKP) tindak kejahatan curanmor yang diperoleh dari proses 

geocoding alamat TKP dan koordinat karakteristik lokasi disekitar TKP (kantor 

polisi, pasar dan mall, perguruan tinggi, dan jalan utama). Hasil dari penelitian ini 

yaitu peta distribusi curanmor, peta pola spasial hotspot curanmor, peta pola spasio-

temporal hotspot curanmor, peta jarak pengaruh lokasi terhadap intensitas 

curanmor, dan diagram scatterplot. Distribusi lokasi tindak kejahatan curanmor 

terkosentrasi di wilayah perkotaan dengan cluster pola spasial tinggi berada di 

sebagian Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Gamping. Hotspot 

pola spasio-temporal dengan cluster intensitas tinggi berada di sebagian Kecamatan 

Depok, terutama di wilayah Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur yang 

memiliki intensitas tindak kejahatan tinggi disetiap kelas waktu kejadian. Hal ini 

dikarenakan letak wilayah tersebut dekat dengan perkotaan yang memiliki aktivitas 

masyarakatnya yang tinggi berasosiasi dengan jarak lokasi pasar dan mall, 

perguruan tinggi, dan jalan utama. 

 

Kata Kunci: Pemetaan Tindak Kejahatan, Curanmor, Analisis Spasio-Temporal,  

         Kernel Density Estimation (KDE), Hotspot. 

 

Abstract 

 

Crime is a form of lawlessness and is detrimental to society. Conventional crime 

dominates in the Province of DIY, one of which is the case of motor vehicle theft. 

Sleman Regency is the biggest contributor to the highest crime. Spatio-temporal 

analysis can be used to represent the intensity of crime according to the location 
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and time of occurrence simultaneously. Analysis using the Kernel Density 

Estimation and buffer methods. The research aims to find out: (1) Spatial 

distribution of the motor vehicle theft in Sleman Regency in 2017-2019. (2) 

Analyzing a hotspot spatio-temporal pattern of of the motor vehicle theft in Sleman 

Regency in 2017-2019. (3) Analyzing the relationship between the level of the 

motor vehicle theft in Sleman Regency in 2017-2019 with the characteristic crime 

scene. The data used in this study is the data of the motor vehicle theft crime scene 

coordinates obtained from the geocoding process of crime scenes and the 

characteristic coordinates of locations around the crime scene (police stations, 

market and mall, university, and main roads). The result of this study is the motor 

vehicle theft distribution map, the spatial pattern map of the motor vehicle theft 

hotspots, the spatio-temporal map of the motor vehicle theft hotspots, distance map 

influence of location on motor vehicle theft intensity, and the scatterplot diagram. 

Distribution of the motor vehicle theft locations is centralized in urban areas with 

high spatial pattern clusters located in Depok Sub-District, Mlati Sub-District, and 

Gamping Sub-District. Hotspots of spatio-temporal patterns with clusters of high 

intensity are in part Depok Sub-District, especially in Caturtunggal Village and 

Condongcatur Village that have a high crime intensity each class time event. This 

is because it is close to urban areas that have high societal activities associated with 

the distances between market locations and malls, colleges, and main roads. 

 

Keyword: Crime Mapping, Motor Vehicle Theft, Spatio-temporal Analysis,  

                  Kernel Density Estimation (KDE), Hotspot.  

 

1. PENDAHULUAN 

Tindak kejahatan konvensional menjadi perhatian khusus bagi pihak 

kepolisian pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan konvesional 

merupakan tindak kejahatan yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis 

tindak kejahatan lainnya. Menurut Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto dari 

hasil analisa dan evaluasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 

(Kamtibmas), mengatakan bahwa kasus tindak kejahatan konvensional merupakan 

jenis kejahatan yang selalu mendominasi setiap tahunnya, dimana sebagian besar 

kasusnya berupa kasus pencurian, salah satu contohnya yaitu pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor) yang menjadi sebuah trend gangguan di wilayah Provinsi DIY 

(Pertana, 2018). Trend tindak kejahatan konvensional mengalami peningkatan 

hingga 480%, dari 5 kasus menjadi 29 kasus untuk keseluruhan di wilayah DIY 

tahun 2017 (Ermando, 2018). 

Sleman merupakan wilayah penyumbang kasus tindak kejahatan yang 

paling banyak di Provinsi DIY pada setiap tahunnya dibandingkan kabupaten/kota 
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lainnya (BPS, 2018). Hal ini didukung dengan pernyataan Polres Sleman, AKBP 

Rizky Ferdiansyah bahwa dari tahun 2017 hingga 2018 jenis tindak kejahatan 

konvensional meningkat dari 1703 kasus menjadi 2016 kasus yang didominasi oleh 

aksi curanmor, curas, dan curat (Agus, 2018). Berdasarkan data BPS tindak 

kejahatan curanmor di DIY pada setiap tahunnya hampir mengalami peningkatan, 

terutama pada tahun 2018 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat daripada 

tahun sebelumnya. Aksi curanmor di Kabupaten Sleman beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan dan marak terjadi, dimana pelaku tidak hanya menargetkan 

kendaraan roda dua tetapi mulai berani menargetkan mobil-mobil mewah 

(Widiyanto, 2018). Curanmor tersebut banyak meresahkan masyarakat, karena 

kendaraan bermotor seperti motor dan mobil sudah menjadi sebuah benda wajib 

yang dimiliki untuk menunjang kehidupan. Tindak kejahatan curanmor dapat 

terjadi setiap ada kesempatan yang tak terbatas waktu, dapat terjadi di pagi, siang, 

dan malam hari. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Spasio-Temporal Hotspot Tindak Kejahatan 

Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kabupaten Sleman Tahun 

2017-2019”. 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian kali ini berdasarkan latar 

belakang diatas adalah : (1) Mengetahui persebaran spasial lokasi tindak kejahatan 

pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2017-2019. (2) 

Menganalisis pola spasio-temporal hotspot tindak kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2017-2019. Dan (3) Menganalisis hubungan 

antara tingkat tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman 

tahun 2017-2019 dengan dengan karakteristik lokasi tempat kejadian perkara. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dengan 

memanfaatkan kemampuan SIG yaitu kernel density estimation (KDE), untuk 

memperoleh hotspot tindak kejahatan curanmor dari data lokasi dan waktu tindak 

kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 2017-2019.  Penelitian ini juga 

menggunakan metode analisis buffer untuk memperoleh data jarak lokasi dari 

faktor karakteristik lokasi TKP dengan jarak 250 meter, 500 meter, 750 meter, 1000 
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meter, 1250 meter, 1500 meter, 1750 meter, 2000 meter, 2250 meter, 2500 meter, 

2750 meter, dan 3000 meter.. Populasi yang digunakan adalah lokasi TKP tindak 

kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019. Kemudian 

pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling pada tiap kelas yang 

digunakan untuk pengecekan kondisi karakteristik lingkungan disekitar lokasi TKP 

tindak kejahatan curanmor di lapangan. Analisis menggunakan diagram scatterplot 

untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara jarak jangkauan faktor karakteristik 

lokasi TKP dengan intensitas tindak kejahatan curanmor. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peta Persebaran Lokasi Tindak Kejahatan Curanmor 

Data tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 2017 terdapat 

168 kasus, tahun 2018 sebanyak 202 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 161 kasus. 

Tindak kejahatan curanmor dalam kurun waktu tiga tahun, menunjukan bahwa 

Kecamatan Depok memiliki tindak kejahatan tertinggi dibandingkan kecamatan 

lainnya yaitu lebih dari 28% dari jumlah kesuluruhan kasus curanmor di Kabupaten 

Sleman, dimana pada tahun 2017 memiliki jumlah curanmor sebanyak 48 kasus, 

tahun 2018 sebanyak 68 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 70 kasus (lihat Tabel 1).  

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Kejahatan Curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

No Kecamatan 
2017  

Jumlah 

2018 
Jumlah 

2019 
Jumlah 

Motor Mobil Motor Mobil Motor Mobil 

1 Moyudan 0 0 0 2 0 2 3 0 3 

2 Godean 5 0 5 3 1 4 5 0 5 

3 Minggir 1 0 1 1 2 3 0 0 0 

4 Gamping 27 2 29 12 1 12 11 0 11 

5 Tempel 0 0 0 8 6 14 3 0 3 

6 Turi 3 0 3 1 0 1 3 0 3 

7 Prambanan 1 0 1 1 0 1 2 0 2 

8 Kalasan 3 0 3 7 1 8 1 0 1 

9 Seyegan 1 0 1 1 1 2 2 0 2 

10 Sleman 9 0 9 15 4 19 7 0 7 

11 Ngaglik 17 3 20 31 1 32 10 1 11 

12 Mlati 14 2 16 18 2 20 18 0 18 

13 Depok 42 6 48 64 4 68 66 4 70 

14 Berbah 3 1 4 1 0 1 4 0 4 

15 Ngemplak 14 1 15 11 2 13 13 1 14 

16 Pakem 8 1 9 0 0 0 4 1 5 

17 Cangkringan 4 0 4 2 0 2 2 0 2 

JUMLAH 152 16 168 178 25 202 154 7 161 
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Jumlah tindak kejahatan curanmor tertinggi didominasi oleh jenis 

kendaraan roda dua atau motor yaitu lebih dari 88% jumlah tindak kejahatan 

curanmor setiap tahunnya, dibandingkan dengan jenis kendaraan roda empat atau 

mobil. Hal ini disebabkan karena kendaraan roda dua (motor) memiliki tingkat 

keamanan yang cukup rendah dan adanya kemudahan dalam mengambil atau 

mencuri kendaraan tersebut dibandingkan dengan mobil yang memiliki keamanan 

yang cukup tinggi serta ukuran yang besar menyebabkan peluang untuk mencuri 

rendah. Distribusi tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-

2019 cenderung mengelompok di sisi tengah sebelah Selatan Kabupaten Sleman 

yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta (lihat Gambar 1). 

Gambar 1. Peta Distribusi Curanmor Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 
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3.2 Pola Spasial Hotspot Tindak Kejahatan Curanmor 

Distribusi tindak kejahatan curanmor dapat diketahui melalui pola spasial 

hotspot tindak kejahatannya. Dimana pola spasial dapat diketahui melalui hasil dari 

metode KDE yaitu cluster atau kepadatan kerapatan titik lokasinya yang 

membentuk suatu pola pengelompokan berupa hotspot. Aspek penting dalam 

analisis KDE yaitu ukuran pada cell size dan bandwidth size. Ukuran Cell size hanya 

sedikit mempengaruhi distribusi kepadatan kerapatannya tetapi mempengaruhi 

hasil resolusi dan piksel yang dihasilkan, semakin kecil ukuran cell size maka akan 

mempengaruhi tingkat resolusinya yang tinggi (Chainey, 2013). Ukuran cell size 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu 65 meter, karena menggunaka skala output 

peta 1:130.000. Sedangkan ukuran bandwidth size mempengaruhi estimasi 

permukaan kepadatan kerapatan yang dihasilkan, semakin besar ukuran bandwidth 

size maka estimasi pola kerapatan permukaannya yang diperkirakan akan semakin 

general tetapi jika ukurannya terlalui kecil maka pola kerapatan permukaannya 

akan terfokus pada setiap individu objek (Smith dkk, 2008).  

Tindak kejahatan curanmor tidak memiliki aturan khusus dalam radius 

tindak kejahatan curanmor yang mungkin akan terjadi kembali. Sehingga 

menggunakan trial and error pada jarak 500 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. 

Radius ini digunakan untuk nilai ukuran bandwidth size dalam membentuk pola 

estimasi permukaaan kepadatan kerapatan yang dihasilkan. Berdasarkan pada 

Gambar 5.1 menunjukan perbandingan pola hasil dari radius yang digunakan. Hasil 

pola estimasi kepadatan kerapatan pada jarak 500 meter terlalu terfokus pada setiap 

individu lokasi tindak kejahatan curanmor dan kurang merepresentasikan bentuk 

polanya. Sedangkan pola dengan jarak 3000 meter menunjukan bentuk pola hasil 

yang cukup general. Sehingga digunakan jarak radius 1500 meter untuk 

merepresentasikan pola permukaan kepadatan kerapatan tindak kejahatan  

curanmor, karena pola yang dihasilkan cukup baik. 

Pola spasial hotspot tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 

2017-2019 wilayah yang memiliki hotspot tinggi cenderung berada di dekat 

perbatasan dengan perkotaan yaitu Kota Yogyakarta (lihat Gambar 2). Dimana 

wilayah Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati setiap tahunnya memiliki hotspot 
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dengan cluster sedang hingga tinggi. Terutama pada Desa Caturtunggal dan Desa 

Condongcatur setiap tahunnya merupakan wilayah dengan hotspot tinggi. Hal ini 

dapat disebabkan karena wilayah yang berbatasan dengan perkotaan akan memiliki 

aktivitas yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan adanya peluang untuk 

melakukan aksi tindak kejahatan curanmor. 

Gambar 2. Peta Pola Spasial Hotspot Tindak Kejahatan Curanmor di Kabupaten Sleman 

Tahun 2017-2019 
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3.3 Peta Spasio-temporal Hotspot Tindak Kejahatan Curanmor 

Tindak kejahatan dapat terjadi berulang kali pada lokasi dan waktu yang 

sama dalam kurun waktu yang berbeda. Dimana sifat temporal dari tindak kejahatan 

sering mengikuti pola pengulangan (repeat) dan pola pengulangan didekat (near-

repeat) lokasi tindak kejahatan sebelumnya yang pernah terjadi memungkinkan 

akan kembali terjadi (G. Farrell dalam Kadar dkk, 2019). Hal ini dikarenakan 

pelaku tindak kejahatan sudah mengenal karakteristik lokasi tindak kejahatan 

tersebut, sehingga pelaku dapat memiliki peluang lebih besar untuk melakukan 

aksinya dan menghindari adanya kemungkinan ketahuan dan penangkapan. 

Fenomena waktu juga dalam analisis tindak kejahatan cukup penting karena dapat 

mengetahui lokasi pola pengelompokkan tindak kejahatan dalam ruang dan waktu, 

hal ini cukup memiliki efek signifikan pada tindakan analisis terhadap pencegahan 

tindak kejahatan (Glasner dan Leitner, 2017). Sehingga hubungan antara lokasi dan 

waktu kejadian tindak kejahatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui lokasi 

rawan tindak kejahatan dengan melalui analisis spasio-temporal. 

Tindak kejahatan curanmor dapat terjadi setiap saat tak terbatas waktu, 

untuk mengetahui pola spasio-temporal pada tindak kejahatan curanmor maka 

analisis waktu kejadian dibagi menjadi empat kelas yaitu dini hari pukul 00.01-

06.00 WIB, pagi hari pukul 06.01-12.00 WIB, siang hari pukul 12.01-18.00 WIB, 

dan malam hari pukul 18.01-00.00 WIB (Hilman, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Jumlah Kasus Tindak Kejahatan Curanmor Berdasarkan 

Kelas Waktu Kejadian di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 
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Intensitas tindak kejahatan curanmor tahun 2017-2019 paling banyak terjadi 

pada waktu dini hari pukul 00.01-06.00 WIB. Adanya intensitas tindak kejahatan 

tertinggi pada kelas waktu tersebut dikarenakan pada waktu dini hari pukul 00.01-

06.00 WIB merupakan kondisi masyarakat beristirahat dan tidur, sehingga adanya 

kelengahan pengawasan dalam hal keamanan dan keadaan lingkungan cenderung 

sepi. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan aksinya 

pada dini hari.  

 
Gambar 4. Peta Pola Spasio-temporal Hotspot Tindak Kejahatan Curanmor  

di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 
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Berdasarkan hasil pola spasio-temporal hotspot tindak kejahatan curanmor 

di Kabupaten Sleman tahun 2017-2019 pada Gambar 4, menunjukan bahwa pada 

Kecamatan Depok, terutama di wilayah Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur 

merupakan wilayah hotspot dengan cluster intensitas tinggi. Dimana wilayah 

tersebut memiliki intensitas tinggi tindak kejahatan curanmor di setiap kelas waktu, 

baik dini hari, pagi hari, siang hari, dan malam hari. Hal ini disebabkan wilayah 

Kecamatan Depok merupakan wilayah yang memiliki aktivitas tinggi setiap waktu 

karena pengaruh letaknya yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta. 

3.4 Analisis Jarak Pengaruh Karakteristik Lokasi Terhadap Curanmor 

Intensitas tindak kejahatan dapat dipengaruhi oleh karakteristik lokasi 

lingkungan TKP. Dimana wilayah yang memiliki tingkat mobilitas sosial-ekonomi 

tinggi menjadi penyebab umum terjadinya kejahatan karena terdapat banyak 

kesempatan dan peluang pelaku untuk menjadi target melakukan tindak kejahatan. 

Semakin banyak aktivitas orang yang melewati suatu lokasi maka akan semakin 

besar kemungkinan bahwa lokasi tersebut akan menjadi TKP tindak kejahatan 

(White dalam Eck dan David, 1995). Wilayah perkotaan dan wilayah sekitar 

perkotaan yang memiliki kegiatan aktivitas komersial yang tinggi, cenderung akan 

memiliki tingkat intensitas tindak kejahatan yang tinggi (Smith dan J.S. Onesimo, 

2020). Sehingga lokasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 

tindak kejahatan curanmor yaitu lokasi kantor polisi, lokasi pasar dan mall, lokasi 

perguruan tinggi, dan lokasi jalan utama.  

Jarak pengaruh lokasi kantor polisi terhadap curanmor di Kabupaten Sleman 

tahun 2017-2019 berdasarkan diagram scatterplot menunjukan hubungan terbalik 

yang ditunjukan garis rasio miring kekiri dengan nilai R positif. Sehingga dapat 

diketahui bahwa semakin dekat jarak dengan lokasi kantor polisi maka rasio 

semakin tinggi atau intensitas tindak kejahatan curanmornya semakin tinggi. 

Distribusi lokasi tindak kejahatan curanmor yang terkosentrasi di dekat lokasi 

kantor polisi yang dekat dengan perkotaan, sehingga menyebabkan intensitas tindak 

kejahatan curanmornya tinggi. 

 

a. Tahun 2017 b. Tahun 2018 
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Gambar 5. Grafik Scatterplot Hubungan Jarak Lokasi Kantor Polisi terhadap  

Curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

 

Pengaruh jarak lokasi pasar dan mall terhadap curanmor di Kabupaten 

Sleman tahun 2017-2019 memiliki hubungan terbalik. Dimana semakin dekat 

dengan jarak lokasi pasar dan mall maka akan semakin tinggi pula nilai rasio atau 

intensitas tindak kejahatan curanmornya. Distribusi lokasi tindak kejahatan 

berdekatan dengan pasar dan mall serta berbatasan dengan perkotaan di sisi Selatan 

Kabupaten Sleman.  

 

c. Tahun 2019 

a. Tahun 2017 b. Tahun 2018 

a. Tahun 2017 b. Tahun 2018 
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Gambar 6. Grafik Scatterplot Hubungan Jarak Lokasi Pasar dan Mall terhadap  

Curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

 

Jarak pengaruh lokasi perguruan tinggi terhadap curanmor di Kabupaten 

Sleman tahun 2017-2019 yaitu keduanya memiliki hubungan terbalik. Distribusi 

ntensitas tindak kejahatan curanmor dominan terjadi di dekat lokasi perguruan 

tinggi dan berbatasan dengan perkotaanyaitu terkosentrasi, di Kecamatan Depok, 

Kecamatan Mlati, dan Kecamatan Gamping. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Scatterplot Hubungan Jarak Lokasi Perguruan Tinggi terhadap  

Curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

 

Pengaruh jarak lokasi jalan utama terhadap curanmor di Kabupaten Sleman 

tahun 2017-2019 yaitu keduanya memiliki hubungan terbalik. Distribusi intensitas 

c. Tahun 2019 

a. Tahun 2017 b. Tahun 2018 

c. Tahun 2019 
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tindak kejahatan curanmor dominan terjadi di dekat lokasi jalan utama dan 

berbatasan dengan perkotaan yaitu Kota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Scatterplot Hubungan Jarak Lokasi Jalan Utama terhadap  

Curanmor di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019 

Pengaruh dari lokasi kantor polisi, lokasi pasar dan mall, lokasi perguruan 

tinggi, dan lokasi jalan utama terhadap tindak kejahatan curanmor di Kabupaten 

Sleman tahun 2017-2019 yaitu memiliki hubungan terbalik. Dimana semakin dekat 

dengan lokasi kantor polisi, lokasi pasar dan mall, lokasi perguruan tinggi, dan 

lokasi jalan utama, maka semakin tinggi intensitas tindak kejahatan curanmornya. 

Hal ini dipengaruhi oleh lokasi TKP curanmor yang dekat dengan wilayah 

perkotaan.  Sedangkan wilayah yang jauh dengan lokasi pusat kegiatan yang 

memiliki aktivitas tinggi seperti pasar dan mall, perguruan tinggi, dan jalan utama, 

cenderung memiliki intensitas tindak kejahatan curanmor yang rendah. Hal ini 

dikarenakan adanya kesempatan pelaku untuk melakukan aksi, dimana korban yang 

lengah karena fokus melakukan kegiatan di sekitar persawahan dan kondisi 

lingkungan yang sepi mendukung adanya peluang besar untuk melakukan tindak 

kejahatan curanmor. 

a. Tahun 2017 b. Tahun 2018 

c. Tahun 2019 
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Lokasi yang sering dikunjungi oleh pelaku dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan wilayah yang akan menjadi target aksi tindak kejahatan, dimana 

pelaku dapat memprediksi kemungkinan rute yang akan dilalui dan memprediksi 

lokasi target tindak kenjahatan yang memiliki peluang lebih besar (Menting dkk, 

2019). Sehingga wilayah yang memiliki kegiatan aktivitas yang tinggi terutama 

daerah komersial disekitar perkotaan akan memiliki intensitas tindak kejahatan 

yang tinggi. Rata-rata Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur memiliki 

intensitas tindak kejahatan curanmor tinggi, hal ini dikarenakan wilayah tersebut 

memiliki kegiatan aktivitas yang tinggi dan terletak berbatasan langsung dengan 

wilayah perkotaan yaitu Kota Yogyakarta. Adanya perguruan tinggi yang lebih 

banyak terletak di kedua desa tersebut memberikan pengaruh terhadap intensitas 

tindak kejahatan curanmor yang tinggi. 

Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati, terutama Desa Caturtunggal, Desa 

Condongcatur, dan Desa Sinduadi termasuk kedalam wilayah dalam cluster pola 

spasial dan pola spasio-temporal yang tinggi, hal ini dikarenakan letak wilayah 

tersebut berdekatan satu dengan yang lain, dan memiliki ciri-ciri aktivitas kegiatan 

yang serupa. Wilayah tersebut merupakan wilayah strategis, terdapat perguruan 

tinggi yang banyak dan jarak yang cukup berdekatan sehingga memiliki kegiatan 

yang tinggi yang disebabkan oleh aktivitas mahasiswanya. Dimana terdapat kos-

kosan yang cukup banyak dan biasanya menjadi target pelaku tindak kejahatan 

curanmor. Wilayah tersebut juga terletak berdekatan dengan jalan utama serta 

terdapat pasar dan mall yang banyak dengan jarak yang berdekatan, sehingga 

mendorong daya tarik masyarakat untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari 

dengan mobilitas yang cukup tinggi. 

Wilayah yang termasuk kedalam cluster pola spasial dan pola spasio-

temporal kelas sedang, biasanya memiliki ciri-ciri yang berasosiasi mengikuti 

wilayah dengan cluster kelas tinggi. Seperti di wilayah Kecamatan Mlati dan 

Kecamatan Ngaglik yang berdekatan dengan Kecamatan Depok yang memiliki 

cluster pola tindak kejahatan kelas tinggi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari 

aktivitas yang tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan wilayah lain seperti 

Kecamatan Sleman dan Kecamatan Gamping yang jauh dengan cluster pola kelas 
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tinggi, memiliki cluster pola kelas sedang yang disebabkan distribusi lokasi tindak 

kejahatan curanmornya yang berdekatan dengan jalan utama seperti Jalan 

Magelang melalui Kecamatan Sleman dan Jalan Ringroad Barat yang melalui 

Kecamatan Gamping. Berdekatan dengan pasar dan mall yang berada di Kecamatan 

Sleman dan berdekatan dengan perguruan tinggi di Kecamatan Gamping. 

Sedangkan wilayah yang termasuk kedalam cluster pola spasial dan pola 

spasio-temporal yang rendah memiliki ciri-ciri distribusi tindak kejahatan yang 

sedikit dan hampir tidak ada. Lokasi tindak kejahatan tersebut biasanya terletak 

menjauhi wilayah strategis, seperti di area bulak persawahan dan rumah warga. Hal 

ini disebabkan karena adanya kondisi yang sepi dan kurangnya pengawasan serta 

pengamanan, sehingga akan mendorong peluang tinggi kepada pelaku untuk 

melakukan tindak kejahatan curanmor. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Distribusi spasial tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman tahun 2017-

2019 cenderung terkosentrasi di sisi Selatan Kabupaten Sleman yang berbatasan 

langsung dengan perkotaan yaitu di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, dan 

Kecamatan Gamping. Hotspot dengan kelas tinggi setiap tahunnya terkosentrasi 

di sebagian Desa Caturtunggal dan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok. 

Sedangkan hotspot dengan cluster kelas sedang berada di sekitar cluster kelas 

tinggi yaitu di sebagian Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan 

Gamping, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Sleman. 

Kelas rendah terdistribusi tidak merata di setiap kecamatan di Kabupaten 

Sleman. 

2. Analisis pola spasio-temporal tindak kejahatan curanmor di Kabupaten Sleman 

tahun 2017-2019 banyak terjadi di kelas waktu kejadian dini hari pukul 00.01-

06.00 WIB yaitu 44-80 kasus. Hotspot intensitas cluster kelas tinggi berada di 

sebagian Kecamatan Depok, terutama di wilayah Desa Caturtunggal dan Desa 

Condongcatur yang memiliki intensitas tindak kejahatan tinggi disetiap kelas 

waktu kejadian. Hotspot dengan cluster intensitas fluktuasi dan intensitas 
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sedang wilayah cakupannya saling berhubungan yaitu terletak pada sebagian 

Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan 

Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Sleman. Sedangkan hotspot 

dengan cluster intensitas rendah terdistribusi tidak merata di setiap kecamatan 

di Kabupaten Sleman. 

3. Intensitas tindak kejahatan curanmor dipengaruhi oleh karakteristik lokasi TKP 

yang memiliki aktivitas tinggi terutama yang berdekatan dengan perkotaan. 

Hubungan antara lokasi pasar dan mall, lokasi perguruan tinggi, dan lokasi jalan 

utama dengan intensitas curanmor memiliki hubungan terbalik. Dimana 

semakin dekat dengan lokasi tersebut maka semakin tinggi intensitas tindak 

kejahatan. Sedangkan pengaruh lokasi kantor polisi yang merupakan dinas 

ketertiban dan keamanan masyarakat tidak mempengaruhi adanya tingkat 

intensitas tindak kejahatan curanmor yang semakin rendah. Tetapi justru 

semakin dekat dengan lokasi kantor polisi intensitas tindak kejahatannya 

semakin tinggi, karena distribusi tindak kejahatan yang terkosentrasi di 

perbatasan perkotaan. 

4.2 Saran 

1. Pengadaan informasi spasial tentang hotspot lokasi tindak kejahatan seperti 

curanmor sebaiknya diperbanyak untuk menambah informasi dan pengetahuan 

mengenai hotspot lokasi tindak kejahatan curanmor, sehingga dapat digunakan 

sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan. 

2. Penyedia layanan publik yang memiliki aktivitas tinggi sebaiknya 

memperhatikan keamanan sekitar lingkungannya, terutama pada lahan parkir 

untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan curanmor. 

3. Masyarakat umum yang memiliki kendaraan sebaiknya memiliki sikap kehati-

hatian dalam menaruh dan menyimpan kendaraannya baik di rumah maupun di 

layanan publik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Agus, Dwi. 2018. Angka Kriminalitas Meningkat Didominasi Aksi Curanmor, 

Curas, dan Curat. Radar Jogja. (Online), (https://radarjogja.co/2018 

https://radarjogja.co/2018%20/12/28/angka-kriminalitas-meningkat-didominasi-aksi-curanmor-curas-dan-curat/


 

17 

 

/12/28/angka-kriminalitas-meningkat-didominasi-aksi-curanmor-

curas-dan-curat/, diakses 27 April 2020). 

Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2018. DIY: Badan Pusat Statistik. 

Chainey, Spencer P. 2013. Examining The Influence of Cell Size and Bandwidth 

Size on Kernel Density Estimation Crime Hotspot Maps for Predicting 

Spatial Patterns of Crime. Bulletin of The Geographical Sosiety of 

Liege. Vol 60, Hal 7-19. 

Eck, John E dan David Weisburd. 1995. Crime Places in Crime Theory. Mosey, 

New York : Criminal Justice Press. 

Ermando, Alexander. 2018. Polda DIY Sebut Kasus Kriminal di Wilayah DIY 

Meningkat 4,55 Persen Sepanjang Tahun 2018. Tribun Jogja. (Online), 

(https://jogja.tribunnews.com/2018/12/28/polda-diy-sebut-kasus-

kriminal -di-wilayah-diy-meningkat-455-persen-sepanjang-tahun-

2018, diakses 27 April 2020). 

Glasner, P. dan Leitner, M. 2017. Evaluating the Impact the Weekday Has on 

Nearrepeat Victimization: A Spatio-Temporal Analysis of Street 

Robberies in the City of Vienna, Austria. ISPRS International Journal 

of Geo-Information, 6, Artikel 3. 

Hilman, Gilang Yusistira. 2014. Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas di Wilayah 

Hukum Poltabes Semarang Tahun 2013 dengan Menggunakan Metode 

Clustering. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

Kadar, Cristina., Rudolf, Maculan., dan Stefan, Feurriegel. 2019. Public decision 

support for low population density areas: An imbalanceaware hyper-

ensemble for spatio-temporal crime prediction. ScienceDirect: 

Decision Support Systems. Vol 119. Hal 107-117. 

Menting, Barbara., Marre, Lammers., dan Stijn, Ruiter. 2019. The Influence of 

Activity Space and Visiting Frequency on Crime Location Choice: 

Findings from an Online Self-Report Survey. Oxford University : The 

Centre for Crime and Justice Studies. Vol 60, Hal 303-322. 

Pertana, Pradito Rida. 2018. Kejahatan Konvensional di DIY Masih Menonjol pada 

Akhir Tahun 2017. TribunJogja. (Online), (http://jogja.tribunnews.com 

/2018/01/02/kejahatan-konvensional-di-diy-masih-menonjol-pada-

akhir-tahun-2017, diakses 15 Maret 2018). 

Smith M J., Goodchild MF., dan Longley PA. 2008. Geospatial Analysis – A 
Comprehensive Guide. Matador : Troubador Publishing Ltd. 

Smith, Tara A dan J.S. Onesimo (Ness) Sandoval. 2020. An Exploratory Spatial 

Analysisi of the Urban Crime Environment Around the Next National 

Geospatial-Intelligence Agency West Development. The Geographical 

Bulletin. Vol 61(1): Hal 37-53. 

Widiyanto, Danar. 2018. Curanmor Marak di Sleman, Begini Himbauan Kapolres 

Baru. KR Jogja. (Online), (https://www.krjogja.com/berita-

lokal/diy/sleman/curanmor-marak-di-sleman-begini-himbauan-

kapolres-baru/, diakses 15 Maret 2018). 

 

https://radarjogja.co/2018%20/12/28/angka-kriminalitas-meningkat-didominasi-aksi-curanmor-curas-dan-curat/
https://radarjogja.co/2018%20/12/28/angka-kriminalitas-meningkat-didominasi-aksi-curanmor-curas-dan-curat/
https://jogja.tribunnews.com/2018/12/28/polda-diy-sebut-kasus-kriminal%20-di-wilayah-diy-meningkat-455-persen-sepanjang-tahun-2018
https://jogja.tribunnews.com/2018/12/28/polda-diy-sebut-kasus-kriminal%20-di-wilayah-diy-meningkat-455-persen-sepanjang-tahun-2018
https://jogja.tribunnews.com/2018/12/28/polda-diy-sebut-kasus-kriminal%20-di-wilayah-diy-meningkat-455-persen-sepanjang-tahun-2018
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/curanmor-marak-di-sleman-begini-himbauan-kapolres-baru/
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/curanmor-marak-di-sleman-begini-himbauan-kapolres-baru/
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/curanmor-marak-di-sleman-begini-himbauan-kapolres-baru/

	01 JUDUL NASKAH PUBLIKASI_MELLA.pdf (p.1)
	02 PERSETUJUAN_PUBLIKASI.pdf (p.2)
	PENGESAHAN PUBLIKASI.pdf (p.3)
	PERNYATAAN_PUBLIKASI.pdf (p.4)
	03 Lanjutan pb_1.pdf (p.5-21)

