ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada di
dalam negara diatur berdasarkan atas hukum yang wajib ditaati oleh seluruh
warga negara. Peran kepolisian ikut serta dalam penegakkan hukum. Salah satu
kejahatan/ pelanggaran hukum pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana
pencurian yang diiringi dengan kekerasan.
Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk
mengetahui Peran Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana kasus
pencurian dengan kekerasan. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan
analisis yuridis sosiologis, dimulai dengan menganalisa kasus undang-undang
yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan.
Hasil penelitian yang diperoleh, peran Reserse Kriminal Polda Jateng dalam
menindak kasus pidana pencurian dengan kekerasan adalah mengoptimalkan
edukasi ke masyarakat akan pentingnya melapor akan kasus pidana pencurian
yang sering diimbangi dengan kekerasan.
Kata kunci : Reserse kriminal, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
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ABSTRACT
Indonesia is a state of law, thus everything in the country is regulated based on
laws that must be obeyed by all citizens. The role of the police force is involved in
law enforcement. One of the crimes / violations of criminal law that often occurs
is a criminal act of theft accompanied by violence.
In writing this thesis, the purpose of the research to be achieved is to find out the
role of Criminal Investigators in tackling criminal acts of theft with violence. This
writing uses a sociological juridical analysis approach method, starting with
analyzing the case of applicable laws and other related regulations.
The research results obtained, the role of the Central Java Police Criminal
Investigation in cracking criminal theft cases with violence is to optimize
education to the public on the importance of reporting criminal theft cases that
are often offset by violence.
Keyword: Criminal Investigation, Crime of Theft with Violence
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