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Kejahatan atau kriminalitas di kota-kota besar sudah menjadi permasalahan 

sosial yang membuat semua warga yang tinggal atau menetap menjadi resah, 

karena tingkat kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya yang juga 

dapat terkena pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Dari media-media 

massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan 

pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup 

yang tidak tercukupi. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang 

seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, 

kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi 

menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Kedudukan polisi di tengah-

tengah masyarakat ditujukan untuk menangani kasus-kasus pidana, selain itu 

juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa 

berjalan dengan tertib. Di kota Pekanbaru terdapat 3 wilayah yang tertinggi 

tingkat kriminalitasnya, yaitu kecamatan Tampan, Bukit Raya dan Payung Sekaki. 

Disini, peneliti mengambil tempat penelitian yaitu di Kecamatan Bukit Raya. 

Tujuan penelitian ini adalah 1)Mengetahui bagaimana peran Polsek Bukit Raya 

dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di lingkungan Kecamatan Bukit 

Raya. 2)Mengetahui kendala-kendala yang dialami Polsek Bukit Raya dalam 

upaya penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kecamatan Bukit 

Raya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 

yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 

yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 

deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.Berdasarkan hasil dari 

penelitian adalah Peran Polsek Bukit Raya dalam penanganan kasus tindak 

pidana pencurian yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya belum cukup optimal 

dalam pengungkapan kasus-kasusnya. Dibuktikan dari beberapa kasus yang 

terjadi hanya beberapa kasus saja yang selesai dan bisa ditemukan pelakunya. 

Kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan 

kasus tindak pencurian adalah kurangnya saksi atas terjadinya kasus pencurian 

tersebut. Hal tersebut menjadikan terhambatnya proses penyidikan. 
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