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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian 

ini, maka disimpulkan: 

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan 

menggunakan senjata tajam khususnya di kecamatan tampan kota 

pekanbaru adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang terdiri atas 

pendidikan dan individu. Faktor Ekstern yang terdiri atas faktor ekonomi 

faktor lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tidak lepas dari 

faktor perkembangan global. 

2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah terdiri atas 

dua upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kecamatan Tampan Kota 

Pekanabaru yaitu upaya preventif dan upaya represif . Upaya preventif 

yaitu  suatu upaya untuk melakukan tindakan pencegahan atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya tindak kejahatan begal ini. Hal ini  dari berbagai 

pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupaun tidak 

langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian 

dengan kekerasan.  Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari 

upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan 

yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan 
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terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang 

melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara 

konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya 

diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan 

kekerasan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. 

 

B. Saran  

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau 

usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan 

serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, oleh itu penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan 

kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta 

penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi 

perbuatannya 

2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum 

lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku. 

Setiap pengguna atau pemakai kendraan bermotor kiranya dapat lebih 

meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendraan pada saat 

tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap.  


