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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Faktor-faktor Penyebab Pencurian kendaraan Bermotor Roda Dua  

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, peneliti menemukan adanya 

faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda 

dua di wilayah hukum Polres Kupang Kota. 

1.  Faktor Ekonomi 

Salah satu faktor yang melatarbelakangi Kejahatan pencurian pada 

khususnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat bepengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat terutama yang berhubungan dengan 

pendapatan dan kesempatan kerja seseorang. Susunan masyarakat dimana 

terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah keatas atau 

menengah kebawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam 

golongan kaya dan golongan miskin. 

Dalam hal ini pencurian adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap 

barang atau benda milik orang lain yang dalam hal ini bisa berwujud dan 

tidak berwujud. Dimana pada umumnya seorang mencuri untuk 

menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian.  

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan 

pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi 
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peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi 

seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor dari hasil wawancara yang 

penulis lakukan dengan dua pelaku kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor pada tanggal 12 februari 2018 yaitu:  

Aris Tanu, 29 tahun, (Wiraswasta) 

mengatakan: 

“Karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya 

pendapatan yang diterima membuat saya melakukan pencurian”. 

Adapun  

Adapun Samuel Tafik, Pengangguran (31 tahun)  

“Saya mencuri motor karena tidak punya pekerjaan, cari pekerjaan di 

kota kupang sulit terpaksa saya mencuri” 

2.  Faktor Lingkungan 

 
Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat di pengaruhi oleh 

lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti 

dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap 

kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan keluarga dan lingkungan Masyarakat itu sendiri. 

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga dalam kehidupan sosial 

masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendorong seseorang dapat 

melakukan kejahatan. Penulis teringat akan Nasihat dari orang tua bahwa 

kalau berteman dengan pencuri akan jadi pencuri kalau berteman dengan 
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orang penipu maka kelaknya akan menjadi penipu. Hal ini memang logis 

bahwa Lingkungan memang turut membentuk pola dan tingkah tingkah 

laku, sifat, serta karakter seseorang . 

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor dari hasil wawancara yang 

penulis lakukan dengan salah satu pelaku kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor pada tanggal 13 februari 2018 yaitu:  

Bonik Ndaumanu, pelajar (26 tahun) 

mengatakan: 

“Saya melakukan pencurian karena diajak oleh teman saya dan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.” 

2. Faktor Budaya 

Faktor budaya juga merupakan salah satu faktor penyebab 

seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 

Yakni akibat dari Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki 

dampak positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu  

perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan suatu sarana untuk 

menunjukan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan tersebut.  

Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih 

dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap  

orang  dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan 

bahwa dirinyalah  yang paling  unggul.27  

 

 
30RidwanHasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25 
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Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang 

mampupun akan ikut bersaing meskipun mengunakan cara-cara yang 

salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis  daripada  

harus  bekerja  lebih  keras  tanpa memikirkan resiko apa yang akan 

diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.  Seperti halnya 

wawancara yang dilakukan penulis dengan Petrus Risky Moy, 

Pengangguran (30 tahun), salah seorang pelaku pencurian kendaraan 

bermotor “lihat orang lain punya barang barang yang bagus jadi 

kepingin untuk memiliki barang-barang itu jadi saya curi motor terus 

saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.” 

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta 

mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan 

rangsangan terhadap pemikiran- pemikiran seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan 

contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua, 

meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk 

memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing 

individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi 

dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.  

 

B. Upaya Penanggulangan 

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak 
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terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam 

menjalani kesahariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. 

Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian 

kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Kupang kota. Karena 

seperti yang diketahui bersama dalam tiga tahun terakhir wilayah hukum Polres 

Kupang kota merupakan wilayah yang terus berkembang dan secara tidak 

langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi. Diungkapkan dari 

wawancara langsung dengan dengan Briptu Jeremias Simba sebagai Penyidik di 

Satuan Reserse Kriminal yang dilakukan tanggal 5 desember 2017 di kantor 

Polres Kupang Kota, bahwa: 

“Polres Kupang Kota telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau 

meminalisir terjadinya angka kejahatan pencurian motor di Wilayah Hukum 

Polres Kupang Kota”. 

Setidaknya ada 2 (dua) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak 

Kepolisiaan di Wilayah Hukum Polres  Kupang  Kota  untuk  mencegah 

terjadinya delik pencurian bermotor. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) 

upaya tersebut, yaitu upaya Preventif dan upaya Represif. 

1. Upaya Preventif 

 
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Kupang 

Kota untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Artinya upaya 

Preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. 

Adapun upaya pencegahan tersebut Yaitu : 
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a. Polres Kupang Kota sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum 

yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan 

dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang 

bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan 

demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan. 

b. Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat 

penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar,  

baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan 

demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan 

sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada perbuatan hukum 

dapat diredam sedini mungkin. 

c. Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh 

di wilayah Hukum Polres Kupang Kota untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat setempat tentang bahaya melakukan kejahatan pencurian. 

d. Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif dan 

terus menerus dibawah koordinasi Kepolisian setempat, upaya 

penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam menangkal terjadinya 

kejahatan. 

e. Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian ketempat-

tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat 

disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan 

disamping itu citra Polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik. 
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2. Upaya Represif 

 
Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polres Kupang 

Kota untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak pidana 

pencurian bermotor, diadakannya tindakan terhadap kejahatan pencurian yaitu 

dalam upaya agar pencurian bermotor tersebut tidak meluas dan menjadi 

parah.Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan 

dan bukan pencegahan. Adapun upaya Penindakan tersebut sesuai hasil 

wawancara yang dilakukan dengan sa l ah  sa tu  pen yid ik  Pol res  Kupang 

kota  Br ip tu  Mar ten  Lenggu pada tanggal  5  desember  2017 ,  yaitu 

melakukan proses hukum terhadap para pelaku kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor kedalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, 

penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana 

dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak 

melakukan kejahatan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


