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“Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat dari si pelaku,
tapi juga karena adanya kesempatan.
Maka, Waspadalah, Waspadalah!!!”
(Bang Napi)
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Pencur!ian ..
Waspadalah..!!

Bersama
Masyarakat
Menjaga
Keamanan & Ketertiban

Sapa
Redaksi

SuratPembaca

Assalamu Alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera!
Pembaca yang budiman, kali ini kami hadir lagi dalam
format yang agak beda yakni dalam label “Edisi Khusus”.
Kenapa edisi khusus? Berbeda dari yang lalu, karena kami
mencoba membahas lebih spesifik tentang “Pencurian”.
Suatu kegiatan yang senantiasa menjadi hantu yang
menakutkan bagi kita semua. Terserah dari jumlahnya
banyak atau tidak, tapi hal yang jelas adalah yang
namanya pencurian senantiasa menjadi hal yang
memprihatinkan. Mengenai pencurian itulah yang kami
tampilkan di edisi ini sehingga ia diberi nama “Edisi
Khusus”. Mulai dari data-data pencurian, sampai tips-tips
praktis sebagai tindakan preventif untuk melawan
pencurian. Hal inilah yang menjadikan perubahan
rubrikasi juga terjadi. Alasan kedua ini jugalah yang
menjadi pencetus keharusan kami menyebutnya “Edisi
Khusus”.
Pesan kami: Tetaplah waspada terhadap pencurian!
Dan, Selamat membaca!
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Pos Ronda

Kita sadari bersama bahwa rasa aman dan
tentram merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan
kita. Bahwa terwujudnya rasa aman dan tentram
memberikan peluang untuk mengembangkan sendi
kehidupan dalam masyarakat baik yang mempunyai
kegiatan selaku pelajar, mahasiswa, pedagang, buruh,
karyawan bahkan selaku ibu rumah tangga sekalipun.
Namun kita sadari pula bahwa untuk menciptakan rasa
aman dan tentram memerlukan upaya secara terpadu
dari berbagai komponen masyarakat yang diawali dari
komunitas keluarga, Dasa Wisma, Rukun tetangga,
Rukun warga dan seterusnya secara berjenjang.
Tampaknya untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat dalam pelaksanaannya dijumpai
beberapa hambatan, dari beberapa hambatan tersebut
kalau dibiarkan akan mengarah pada munculnya kendala
yang merupakan hambatan yang menemui kesulitan
dalam pemecahannya. Sebagai contoh, adanya anggapan
yang sudah mengakar bahwa untuk menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab
aparat Kepolisian sehingga selama ini harapan untuk
terwujudnya ketertiban dan keamanan hanya bertumpu
pada aparat Kepolisian.
Dengan berbagai keterbatasan yang ada dalam
memfasiltasi terwujudnya keamanan dan ketertiban
sering aparat Kepolisian tidak dapat menuntaskan
permasalahan trantib yang muncul dimasyarakat.
Kehadiran PUSHAM UII dengan programnya
Pemolisian Berorientasi Masyarakat, merupakan bentuk
program yang dapat menjembatani bertemunya Polisi
dan masyarakat untuk mengidentifikasikan sejumlah
masalah sekaligus mencari pemecahannya secara
bersama. Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan yang
diawali dari riset, menggali sejumlah masalah disuatu
kawasan, dilanjutkan dengan penjelasan konsep
pemolisian berorientasi pada masyarakat dan
pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang nantinya
menjadi mediator Polisi dan masyarakat, diharapkan
muncul bentuk kerja sama antara polisi dan masyarakat
secara efektif untuk mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Dari berbagai kegiatan dimaksud
perlu direncanakan suatu bentuk kegiatan yang dapat
mempercepat tumbuhnya kesadaran dari masyarakat
bahwa keamanan dan ketertiban merupakan suatu
kebutuhan masyarakat, tidak hanya sebatas menyentuh
pada lapisan tokoh masyarakat yang peduli terhadap
keamanan dan ketertiban. Hal ini mengedepan terkait
dengan tingkat heteroginitas masyarakat yang begitu
tanggi.
Akhirnya kita berharap dengan program uang
dirintis oleh PUSHAM UII bersama aparat Kepolisian
akan muncul program secara berkelanjutan dari
masyarakat sendiri yang membutuhkan keamanan dan
ketertiban.
Suryanto, SH. (Sekertaris Camat
Umbulhardjo)

RAMBU
Mergangsan
Sabtu 29 Maret'03, sore hari yang cerah, pertemuan trantib
yang sama diadakan di Mergangsan. Dibuka oleh pak Camat yang
meminta agar masyarakat mendukung program-program yang
ada. Untuk masalah keamanan, saat ini terdapat modus
kejahatan baru yang berkedok sebagai penjual parfum yang
mengandung bius. Untuk itu diharapkan pada warga untuk
Depok Barat
bisa lebih hati-hati dalam menerima tamu asing. Sedang
dalam pembahasan program pelatihan Kamtibmas,
terdapat kebutuhan masyarakat akan perlunya materi
Depok Barat mengadakan
tentang hukum pidana yang akan dijadikan acuan untuk
pertemuannya pada hari Jum'at 11 April di
mereka dalam menghadapi tindak kriminal di wilayah
Pendopo Sagan. Dalam pertemuan ini
mereka. Dalam penuturan warga, disampaikan adanya
diinformasikan tentang adanya Pos Keamanan
modus pencurian dengan menggunakan obat bius yang
Terpadu yang bertempat di RW 02, Sagan. Pos
dirupakan parfum, sehingga tidak ada kecurigaan pada
ini yang akan menjadi pusat koordinasi antara
warga karena pelaku berpura-pura sebagai penjual
kepolisian Depok Barat dengan masyarakat. Pos
parfum. Juga dikisahkan bagaimana kesulitan warga,
ini dapat juga difungsikan sebagai tempat
menjaga lingkungan mereka yang mayoritas pendatang
informasi segala bentuk kegiatan masyarakat
dengan status mahasiswa. Perubahan dan perbedaan
Depok Barat. Pos ini yang rencananya akan
pola hubungan yang dimiliki pendatang ini membuat
difasilitasi dengan radio FM yang hanya akan
warga harus lebih jeli dan terus-menerus memantau
menginformasikan tentang segala
lingkungannya.
sesuatu yang berkaiatan dengan masyarakat
Depok Barat.

Umbulharjo
Untuk sementara Pos Keamanan
Terpadu akan dikelola oleh Pokja agar nantinya
bisa diteruskan oleh masyarakat dengan
mandiri. Untuk penguatan SDM Pos dan
penjagaan lingkungan Catur Tunggal akan
diadakan pelatihan Kamtibmas yang akan
diadakan selama 1 bulan penuh dengan jumlah
peserta 200 orang.

Masih bertempat di Pendopo Kecamatan, kali
ini pertemuan Trantib RW se-Kecamatan Umbulharjo
diadakan khusus untuk membahas tentang rencana
Pelatihan Kamtibmas dan pengadaan Pos Pengaduan
untuk masyarakat Umbulharjo. Disampaikan oleh pak
Arifin sebagai Kapolsek bahwa pada Bulan Maret ini
tingkat pencurian meningkat. Pencurian dilakukan pada
siang hari dimana orang lebih sibuk, dan kondisi rumah
relatif kosong. Disambung oleh Pokja yang menjelaskan
tentang Pelatihan dimana dalam usulan-usulan
masyarakat dalam diskusi lebih banyak menyinggung
tentang penempatan waktu yang menyesuaikan dengan
jadwal yang ada di masyarakat, karena pelatihan ini akan
melibatkan banyak orang. Sedang untuk Pos Pengaduan,
akan ditempatkan di Pos Kamling RT 29, RW 07, Warungboto.
Pos ini yang akan menjadi pusat koordinasi kedua antara
masyarakat dengan kepolisian Umbulharjo, Pos Pengaduan
tersebut akan difasilitasi dengan radio yang mempunyai
frekuensi FM tertentu yang hanya bisa di dengar warga sekitar
Umbulharjo. Radio yang nantinya dikelola oleh masyarakat akan
digunakan untuk menginformasikan keadaan keamanan wilayah
Umbulharjo, juga akan mendata tindak kriminal yang sedang terjadi,
karena pos tersebut akan secara terus-menerus berkoordinasi
dengan Polsek.
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Entahlah! Tapi memikirkan itu makin
membuat saya lemes.

“
Kemudian saya melaporkan
kejadian ini ke pos polisi UGM. Saya
diminta untuk melaporkan ke Polsek
Depok dengan membawa surat-surat
yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Di
kantor Polsek saya diterima dengan
cukup baik. Pak Polisi tersebut meminta
saya untuk mengidentifikasi juru parkir
d a n m e n u n j u k k a n k a r c i s p a r k i r.
Kemudian saya menceritakan kejadian
detail pagi itu, tetapi saya tidak dapat
menunjukan karcis itu karena parkiran itu
memang tanpa karcis. Polisi yang
menerima saya itu hanya bisa
memberikan harapan bahwa motor saya
akan ditemukan walaupun mereka juga
mengatakan bahwa mereka sudah
meningkatkan system keamanan, namun
memang diakui sering mengalami
kegagalan.
Siapa yang salah? Saya tidak tahu!
Yang jelas saya yakin bahwa saya punya
andil yang cukup besar untuk hilangnya
motor itu. Kenapa saya menerima begitu
saja parkir tanpa karcis? Mengapa saya
tidak pernah mencoba mengganti kunci
motor saya menjadi kunci model dindong
yang tidak mudah untuk “dibandrek”?
Kenapa saya tidak pernah mencoba
mengamankannya dengan alat
pengaman ganda misalnya, seperti yang
selalu disarankan teman-teman saya?
Mungkinkah motor saya
ditemukan? Saya juga tidak tahu! Setahu
saya, rata-rata korban curanmor tidak
dapat bertemu lagi secara utuh dengan
motornya, meskipun polisi sudah

Strategi tanpa taktik adalah rute

terlamban menuju kemenangan.
Taktik tanpa strategi hanyalah keributan
menjelang kekalahan
(Sun Tzu)

?

“

Suatu Minggu pagi yang terasa
sangat sejuk (walaupun cuaca agak
sedikit mendung), membuat saya ingin
lari santai dan senam pagi. Bersama
seorang teman, saya meluncur ke
kawasan kampus UGM. Hampir semua
orang sudah cukup paham bahwa
kawasan itu jadi pusat keramaian di
Minggu pagi. Karena suasana yang
sangat padat dan ramai, kamipun
memarkir motor di depan Graha Shaba
Pramana tepatnya
didepan gedung
Purna Budaya. Seorang lelaki tua berusia
sekitar 40 tahun dan berbadan sedikit
pendek menerima motor yang saya
parkir. Saya pun mulai lari-lari kecil dan
kemudian berbaur dengan padatnya
orang yang melakukan senam. Seluruh
badan terasa sangat letih, maklumlah
saya tergolong orang yang jarang
berolahraga. Tak terasa kurang lebih 45
menit kami goyang poco-poco, para
peserta senam mulai bubar satu-persatu.
Suasana yang terlalu ramai
memperlambat langkah saya menuju
areal perkir untuk mengambil motor. Dari
kejauhan saya tidak melihat motor saya,
semula saya kira motor itu dipindah,
ternyata saya mencari ke areal perkir dan
saya yakin bahwa motor itu benar-benar
hilang. Saya mulai panik dan makin
lemes. Kaget, bingung, takut bercampur
aduk menjadi satu saya tidak tahu harus
berbuat apa lagi. Saya bahkan mulanya
yakin bahwa tukang parkir itu setidaknya
tahu, tapi wajahnya cukup jujur untuk
d i k a t a k a n ikut berkomplot dengan
pencuri malah mungkin ia tak berdaya
karena dalam tekanan. Saya pernah
diceritakan seorang teman tentang hal
seperti itu biasanya merupakan
penentuan wilayah kerja yang
berdasarkan perhitungan (konsesi)
tertentu dengan preman setempat.

“Kita Memerlukan
Strategi Baru”

Kalimat Sun Tzu ini dikutip, bukan untuk mendekatkan
dengan isu perang melainkan memiliki maksud, bahwa
strategi dan taktik itu penting. Untuk menilai kelebihan
sebuah strategi dan taktik, kita tampaknya, harus banyak
berkaca dari sejumlah pelaku kejahatan yang namanya
menjadi legenda. Don Carlone mungkin sosok yang
menjadi lambang dari sebuah kejahatan, dimana
dikelolanya organisasi mafia dengan cara yang terampil dan
terorganisir. Kejahatan seperti penguasa yang tak gampang
disentuh bahkan untuk sekedar didekati. Film God Father, yang
diambil dari novel karya Mario Puzo ini, memberikan gambaran
betapa kejahatan tidak lagi seperti monster melainkan kegiatan
yang dilakukan dengan penuh kebanggaan sekaligus
kehormatan. Aparat keamanan tiba-tiba menjadi lumpuh bahkan
tak berkutik berhadapan dengan organisasi yang diketuai oleh
Don Carlone. Barangkali karena itu kejahatan menjadi, sebuah
kegiatan yang tidak lagi dinilai dengan ukuran moral, melainkan
kegiatan yang mengkombinasikan antara ketrampilan, kejelian
dan kenekatan. Ada banyak cerita tentang praktek kejahatan,
seperti yang ditemukan, dalam setiap pertemuan antara Polisi
dengan masyarakat. Toh adegan penjahat yang dipukuli oleh
Polisi tidak membuat kejahatan menjadi pekerjaan yang
menakutkan, tapi menjadi, praktek yang menantang. Dunia
memang sedang berubah, begitu pula, ukuran tentang baik dan
buruk. Kisah di bawah ini menunjukkan bagaimana kejahatan
masa kini beroperasi.
Kejadian itu muncul tanpa pemberitahuan atau pertanda
sama sekali. Andaikan dicari alasan yang masuk akal, ini mungkin
karena kelalaian. Rumah yang dihuni selama puluhan tahun tiba-
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Melawan Pencurian
Dengan Kewaspadaan

Peran Serta Masyarakat
Peran serta masyarakat juga sangat penting
dan oleh karena itu sangat dibutuhkan. Tercatat
malahan beberapa kasus (misalnya pencurian
kendaraan bermotor beroda empat di wilayah
Pandean) dapat dengan mudah terungkap berkat
informasi dari warga masyarakat. Pendirian Pos
Ronda yang merupakan peran serta masyarakat
dalam memerangi pencurian juga sama sekali tidak
dapat dihilangkan begitu saja. Pos Ronda yang
didirikan dibeberapa tempat dan menjadi tempat vital
dalam ikut mengawasi dan menjaga keamanan.
Apalagi mengingat dalam beberapa kasus pencurian
itu berlangsung pada waktu-waktu yang kurang
diwaspadai oleh kebanyakan orang (Pukul 03.0005.00 dini hari) sangat membutuhkan peran serta
masyarakat dalam pengawasannya.

Sesungguhnya, baik pihak kepolsian maupun
masyarakat sudah sangat muak dengan kejahatan
berupa pencurian tersebut. Oleh karenanya, hal itu
sangat membuka peluang kerjasama antar polisi dan
masyarakat dalam peningkatan kewaspadaan dalam
melawan kejahatan berupa pencurian. Polisi sudah
diharuskan lebih waspada untuk segera membongkar
jaringan curanmor, pencurian di rumah-rumah
penduduk maupun pencopetan di bus-bus. Malahan
ada semacam kewajiban untuk segera menangkap
komplotan, pemimpin komplotan, jaringan hingga
penadah bahkan jika ada backing aparat maupun
preman (ataupun kelompok tertentu) yang kadangkadang juga dimiliki oleh komplotan pencurian
tersebut.
Tingkat kewaspadaan yang sama
walau dalam jenis yang lain juga sudah seharusnya
dimiliki oleh warga masyarakat. Masyarakat sudah
seharusnya lebih waspada terhadap barang-barang
yang menjadi miliknya. Bagi kendaraan bermotor
misalnya, memberikan alat pengaman ganda ataupun
merubah sistem kunci pengamanan (contohnya kunci
dindong) dapat menjadi alat preventif yang cukup
efektif. Lebih berhati-hati dan waspada kepada orang
asing juga menjadi sarana yang cukup baik, karena
kewaspadaan dan kehati-hatian sama sekali tidak
mengurangi keramahan yang bisa dilakukan. Bahkan
ketika ingin merekrut pembantu rumah tangga,
waspada dan hati-hati kepada calon pembantu rumah
tangga tetap harus dilakukan tentu saja bukan dalam
bingkai penindasan kepada pembantu rumah tangga.
Kerjasama dalam peningkatan
kewaspadaan bersama antara masyarakat dan polisi
tetap menjadi garda terdepan. Pos Ronda, Radio
Bersama, Patroli Bersama dan kegiatan lainnya demi
kepentingan bersama kelihatannya dapat terus
ditumbuhsuburkan. Dan, Waspadalah!!!
(Uchenk)

Pos Ronda

Pertanyaan yang sama sepatutnya juga
diajukan pada masyarakat. Mereka yang selama ini
berfikir kalau keamanan semata-mata tugas Polisi.
Mereka yang mungkin masih menilai kalau urusan
pencurian bukan persoalan mereka. Padahal ada
sederet fakta dimana pencuri yang menjinjing
televisi sempat kepergok oleh anggota masyarakat
dan bahkan ada yang menuntun sepeda motor
sempat disapa. Kata seorang anggota masyarakat,
mereka pikir, orang-orang itu teman atau keluarga
yang punya rumah, jadi tidak perlu dicurigai. Naluri
untuk curiga pada sejumlah orang yang asing
dengan aktivitas yang aneh nampaknya mulai
memudar. Meski di setiap gang kecil ada peringatan
keras, agar naik motor hati-hati, akan tetapi itu tidak
menyangkut kepekaan terhadap orang asing yang
berjalan kaki atau menjalankan operasi pencurian.
Padahal pencurian kini beroperasi dengan modus
yang makin simpatik, berkedok sebagai sales hingga
orang yang mencari kost-kost-an. Para pencuri itu
tahu kalau masyarakat saat ini dilanda budaya
pragmatisme dimana setiap orang lebih
mengutamakan kepentingan sendiri. Buat apa
ngurusi masalah orang lain karena lebih baik urus
soal dan kepentingan sendiri. Para pencuri itu
paham, kalau budaya itulah yang membuat mereka
dengan leluasa merampas semua kekayaan yang
dipunyai oleh warga. Pencuri itu mungkin memang
belajar banyak tentang sosiologi masyarakat.
Namanya juga pencuri di kota pelajar!! Di balik itu
semua apa yang patut ditarik sebagai pelajaran?

banyak mengubah kepercayaan, keyakinan maupun
pandangan masyarakat terhadap Polisi. Ketiga,

Kayaknya ada keperluan untuk
menginformasikan segala bentuk modus kejahatan
itu pada warga. Ada baiknya juga diberikan
gambaran yang memadai tentang kawasan-kawasan
mana yang rawan terhadap kejahatan.
Pemberitahuan ini jadi penting mengingat, Pertama
sejumlah kejahatan muncul serta berkembang pesat
berkaitan dengan perubahan pola kebudayaan serta
struktur masyarakat. Kedua yang tak kalah
pentingnya adalah mandat serta fungsi Kepolisian
yang kini mulai bergeser, dari yang berwatak militer
menjadi makin berwajah sipil. Kultur sipil inilah
yang mendorong lebih banyak Polisi harus sering
bertemu dengan masyarakat. Intensitas yang akan
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tiba mendapat 'kunjungan' dari tamu yang tidak diharapkan. Diambil sejumlah
barang berharga kemudian disita pula jutaan uang yang tersimpan dalam laci.
Tragedi ini bukan terjadi di malam hari tapi ketika matahari bersinar cerah.
Rumah ini tidak berada di lingkungan yang sunyi melainkan di perkampungan
yang padat. Kampung dimana rumah satu dengan yang lain saling berdempetan.
Kampung yang mustinya para penghuninya akan mengenal tetangganya seperti
kenal dengan batang tubuhnya sendiri. Si pencuri tahu kalau kampung itu sudah
banyak berubah. Mereka tahu kalau antar penduduk satu sama lain pasti tidak
saling kenal. Kawanan pencuri itu seperti tahu tentang perubahan yang kini
menimpa suatu lingkungan. Operasi pencurian ini bukan dilakukan satu-dua
kali melainkan berulang-ulang dengan waktu yang sama, siang hari. Sepeda
motor, televisi, mobil, komputer dan uang menjadi sasaran pencurian.
Para pelaku kejahatan itu menyatroni sejumlah tempat kost, yang kadang
para penghuninya sedang asyik berpacaran. Dalam kalimat seorang anggota
Kepolisian, tempat kost yang cenderung bebas, dalam arti
membiarkan tamu masuk kamar, punya kecenderungan kuat
dijadikan sasaran pencurian. Biasanya tempat kost ini tidak
menyatu dengan induk semang, sehingga dengan gampang
orang luar atau asing bertamu. Malahan di kampung
Umbulhardjo ada kejadian dimana pencuri dengan gampang
mengambil barang pemilik rumah karena pagar rumah itu
ditutup penuh sehingga tidak tampak dari luar aktivitas
pencurian. Mungkin para pencuri itu tidak belajar tentang
arsitektur, tapi mereka tahu, pencurian akan mudah
dilakukan pada rumah-rumah yang tertutup dan bertembok
tinggi. Cerminan dari rumah yang sulit untuk berinteraksi
dengan lingkungan sekelilingnya. Rumah yang pada
dasarnya makin menunjukkan betapa sukarnya untuk
membangun komunikasi antar sesama. Apalagi saat ini
ada banyak kemudahan 'belajar' tentang teori-teori
pencurian, dilakukan pada jam berapa dengan model
operasi seperti apa. Televisi bukan sekedar kotak ajaib,
tetapi dalam film-film laga, menyajikan pelajaran
banyak tentang kegiatan pencurian.
Walaupun ada banyak tayangan televisi
tentang profil pencuri yang babak belur tapi itu semua
tidak menghentikan kegiatan pencurian. Malah di
beberapa tempat aktivitas pencurian dijalankan
dengan cara-cara yang lebih sadis, seperti
menganiaya, memperkosa hingga membunuh.
Terutama jika kita kemudian mulai mengusut penyebabnya dari sisi
sosial, kebudayaan bahkan politik yang kita akan peroleh, pencurian adalah
aktivitas yang hidup karena sejumlah sebab. Apapun motif pencurian yang ada
tentu kegiatan ini akan menganggu tatanan sosial yang selama ini ada.
Pencurian bukan saja membebani penduduk dengan persoalan baru tapi juga
telah membawa krisis kepercayaan terhadap negara. Jika ditarik lebih jauh,
kegiatan pencurian ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya, dimana
peran dan fungsi Polisi. Ada dimana Polisi ketika pencurian dijalankan pada
siang hari dengan udara yang masih segar. Kemana Polisi saat pencuri
dengan gampangnya membawa sepeda motor, mengangkut televisi dan
mengantongi perhiasan. Polisi saat itu pasti sedang bekerja bahkan
mungkin juga sedang berada di atas mobil patroli.
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“Penyesalan Yang Selalu Datang Belakangan”
Setelah saya lulus pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di salah satu kota di
Kalimantan, sejak itu pulalah keinginan lama untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi
dan memilih untuk mengenal “dunia luar” makin menggebu. Saya sangat berkeinginan
melanjutkan pendidikan diluar kota. Dan pilihan itu jatuh pada kota Yogyakarta. Yogyakarta
saya pilih karena menurut cerita banyak orang, kota ini menjadi salah satu poros pendidikan
di Indonesia, sehingga dijuluki “Kota Pelajar”. Berbekal restu dan dukungan orang tua yang
telah membesarkan saya akhirnya saya tiba di kota pelajar dan budaya ini pada tahun 2001.
Pertama kali menginjakkan kaki di kota ini saya merasa bahwa kota ini sangat nyaman dan
ramah dengan sapaan para pengemudi taksi, becak yang manawarkan jasanya, membuat
saya makin yakin bahwa benarlah apa yang dikatakan orang-orang tentang Yogyakarta.
Saya memilih salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal dan ternama di
Yogyakarta. Dan saya kos dengan jarak yang cukup jauh dari kampus saya itu. Mulailah saya
berkuliah. Saya mulai sibuk dengan padatnya jadwal kuliah, dan hal itu juga membuat saya
harus menyediakan waktu extra agar jadwal kuliah tidak selalu terlambat apalagi harus
menunggu bus kota yang akan mengantar ke kampus. Suatu hal yang cukup banyak
memakan waktu. Saya merasa makin senang ketika orang tua saya menyadari akan keluhan
saya yang selalu terlambat kuliah gara-gara menunggu bus kota. Mereka manghadiahkan
sebuah sepeda motor “H” keluaran tahun 2001, dan dengan adanya motor ini, semua
kegiatan dapat saya jalani dengan sangat lancar-lancar.
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Tindakan Pihak
Kepolisian
2

Pencurian:
Musuh Nyata diSekitar Kita!
Hampir tidak terhitung lagi berapa lembar
pencurian yang terdiri dari 5 kasus curat, 7 kasus
kertas yang dipakai untuk menuliskan laporan
curanmor serta 1 kasus pencurian biasa. Sepanjang
kehilangan barang akibat pencurian. Juga hampirbulan Maret data tersebut menunjukkan angka 11
hampir sudah sulit untuk menghitung secara pasti
kasus pencurian.
berapa besar anggaran pembiayaan yang
Di wilayah lain yakni Umbulharjo juga
dikeluarkan oleh negara dalam upaya pengusutan
punya data yang sedikitnya memaparkan hal yang
kasus pencurian. Dan lagi-lagi juga tidak terhitung
sama. Di bulan Februari misalnya. Sepanjang bulan
berapa orang yang
tersebut, Polsekta
dijebloskan ke penjara
Umbulharjo mendapatkan
karena menjadi pelaku
laporan 6 kasus pencurian
“Kejahatan terjadi bukan
pencurian. Artinya, segala
yang terdiri dari 5 curat dan
hal yang berhubungan
hanya karena adanya niat
1 curanmor. Sedangkan
dengan pencurian sudah
wilayah Mergangsan yang
dari si pelaku, tapi juga
menjadi pola yang sangat
berada dibawah naungan
tua dan hampir seumur
karena
adanya
kesempatan.
Polsekta Mergangsan juga
manusia, hanya saja saat ini
mendapatkan berbagai
Maka, Waspadalah,
dengan berbagai modus
laporan kasus pencurian.
operandi yang juga makin
Waspadalah!!!”
Data Polsekta Mergangsan
menyempurna.
tersebut menuliskan bahwa
(Bang Napi)
Pencurian tetap saja
sepanjang bulan Februari
menjadi kasus 'langganan'
terdapat 2 kasus curat,
bagi pihak kepolisian
sedangkan pada bulan
dimana saja dan juga kapan
Maret terdapat 2 kasus curat
saja selalu menjadi hantu
dan 1 kasus curanmor.
yang menakutkan bagi masyarakat. Tak terkecuali di
Hal ini tentu saja bukan berarti pihak
kota Jogjakarta yang seringkali diembel-embeli
Kepolisian sama sekali tidak melakukan apa-apa.
dengan predikat kota pelajar bahkan kota budaya
Pihak Kepolisian juga mempunyai prestasi yang
ini. Laporan dari pihak kepolisian Jogjakarta
cukup dengan tingkat pengungkapan perkara yang
setidaknya berkata seperti itu. Di wilayah Depok
cukup baik, tetapi tingkat kriminalitas dalam
Barat yang mempunyai wilayah cukup luas dan
bentuk pencurian tetap saja tinggi. Sesungguhnya
segmentasi masyarakat yang agak spesifik punya
yang paling dibutuhkan bukan saja kepolisian yang
catatan yang cukup panjang masalah pencurian ini.
rajin untuk mengungkapkan kasus tersebut, tapi
Dari data polsekta Depok Barat tersebut
juga masyarakat yang lebih sadar dalam upaya
mencantumkan bahwa sepanjang Januari 2003
memproteksi benda-benda yang menjadi miliknya
terdapat 18 kasus pencurian yang terdiri dari 1 kasus
dan tentu saja kerjasama yang baik antara
pencurian biasa, 5 kasus pencurian dengan
Kepolisian dan masyarakat dalam mengungkap
pemberatan (curat) dan 12 kasus pencurian
kriminalitas dalam bentuk pencurian ini.
kendaraan bermotor (curanmor). Pada data
tersebut, bulan Februari menunjukkan 13 kasus
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Pihak Kepolsian bukan sama sekali tanpa upaya
untuk mengurangi kejahatan dalam bentuk pencurian.
Upaya-upaya yang bersifat preventif juga dilaksanakan
oleh setiap polsekta di wilayah masing-masing. Pihak
Polsekta Depok Barat yang punya data kasus curanmor
sangat tinggi banyak menekankan upaya pencegahan
pencurian kendaraan bermotor ini. Salah satu diantaranya
dengan memperbanyak patroli rutin yang dilakukan pada
wilayah-wilayah rawan dan pada waktu-waktu rawan. Data
Polsekta Depok Barat menyebutkan bahwa waktu rawan
tersebut adalah siang hari (Pukul 10.00-13.00), soremalam (Pukul 18.00-20.00) dan hari Jumat (Pukul 11.3013.00). Patroli yang dilakukan bahkan dicobakan dengan
patroli jalan kaki yang masuk ke gang-gang kecil.
Kepolisian juga mengungkapkan bahwa kelompokkelompok khusus dengan spesialisasi pencurian tertentu,
bahkan jaringan sampai penadahnya sudah teridentifikasi
hanya saja masih menunggu pembuktian yang lebih jelas
agar tidak terungkap secara parsial. Sedangkan
memberikan peringatan secara langsung bagi masyarakat
juga selalu dilakukan bahkan memberikan tips-tips praktis
untuk menghindari kejahatan berupa pencurian tersebut.
Selain itu khusus untuk pencurian kendaraan bermotor,
melakukan razia kelengkapan surat kendaraan bermotor
masih merupakan upaya yang cukup efektif untuk
menemukan motor-motor dari hasil pencurian.
Di daerah Umbulharjo yang menjadi wilayah
Polsekta Umbulharjo mencamtumkan waktu wajib operasi
pada jam rawan yakni siang hari (Pukul 10.00-13.00) dan
malam hari (Pukul 22.00-02.00). selain itu menerjunkan
aparat untuk operasi secara langsung ke terminal atau
tempat keramaian umum maupun di bus-bus kota sudah
mulai dilaksanakan. Operasi dan razia kendaraan
bermotor juga dilakukan, sedangkan hal lain diantaranya
adalah peringatan terhadap masyarakat agar tidak terlalu
sering dan tidak terlalu lama meningggalkan rumah dalam
keadaan kosong juga menjadi upaya preventif lainnya.
Sedangkan di daerah Mergangsan yang dalam
wilayah operasi Polsekta Mergangsan juga mengadakan
tugas-tugas yang serupa berdasarkan pembagian tugas dan
kewenangan unit Sabhara yang mengadakan tugas-tugas
penjagaan, patroli maupun pengawasan, unit Resintel
yang mengerjakan tugas-tugas memperluas jaringan
informasi, melakukan penyelidikan maupun penyidikan,
maupun Unit Bimas yang mengadakan tugas-tugas
koordinasi, pembinaan maupun penyuluhan pada
masyarakat.

3

Curat :
 Periksalah kembali pintu rumah anda
 Amankan barang barang milik anda
 Berilah kunci pengaman tambahan
 Pasanglah alarm bila perlu
 Bila ada hal-hal yang mencurigakan
hubungi Polsek terdekat.
Curanmor :
Jangan parkir motor anda
disembarang tempat
 Periksalah kendaraan apakah
sudah terkunci
 Untuk lebih aman gunakan
kunci ganda


Penjambretan :
Jangan manggunakan barang
yang berlebihan
 Hindari tempat kerumunan



Jam Rawan Pencurian :
Pagi ( 10.00 13.00 )
Sore ( 18.00 20.00 )
Malam ( 22.00 02.00 )
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lengah dia bisa dengan leluasa untuk mengambil
barang yang bisa dibawa secara langsung, ataupun
terlebih dahulu menggunakan ancaman kekerasan
ataupun kekerasan itu sendiri terhadap korban
untuk kemudian mulai mengambil barang-barang.
Ada juga yang beroperasi dengan menjalin
kerjasama dengan pembantu rumah tangga yang
bekerja pada rumah korban. Tapi juga tidak jarang
beroperasi pada rumah yang ditinggalkan oleh
pemiliknya atau dalam keadaan kosong. Pola
berkelompok dengan pembagian tugas pengawas
maupun pelaksana juga terjadi. Bahkan
kebanyakan pencuri telah mempunyai pola-pola
untuk memastikan suatu rumah kosong atau masih
ada penghuninya. Misalnya dengan terlebih dahulu
memastikan dengan berkali-kali menelpon rumah
calon sasaran tersebut untuk memastikan ada yang
mengangkatnya atau tidak. Ada juga yang dengan
memperhatikan lampu teras yang masih menyala
sampai siang hari ataupun kunci gembok yang

dipasang dari luar pagar mengindikasikan kalau
rumah tersebut sedang kosong.
Wilayah rawan pencurian seperti ini adalah
wilayah-wilayah perumahan yang cukup sepi.
Polsekta Umbulharjo mencamtumkan daerah
Semaki Utara, Wirosaban dan jalan Kapas adalah
wilayah yang cukup rawan bagi target operasi para
pencuri. Sedangkan Polsekta Mergangsan
mencamtumkan Perumahan Grinhos (Green
House?) termasuk menjadi daerah yang cukup
rawan.
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akan digondol pada siang bolong dan
tetangga kanan kiri
mengetahui akan hal itu.

Curat
L

S

Curanmor
L

S

Curas
L

Pencurian
L

- - - -

- -

- - -

-

- -

-

1

- - - - - -

-

1

- - - - -

Januari

3

-

6

-

-

_

Februari

5

-

1

- --

1

- -

3

-

Maret

1

4

Penipuan Penganiayaan Penjambretan Narkoba

S

S

L

1

S

L

S

L

S

L

S

Mergangsan
Bulan

Curat
L

S

Curanmor
L

S

Curas
L

S

Penipuan Penganiayaan Penjambretan Narkoba

L

S

L

1

- - -

S

L

S

1

- -

- --

- 1
- -

- 1 - --

Januari

- -

Februari

- - 2 - - - - - - - 1 - - - - 2 2 - - -

Maret

2

- - -

Pencurian

L

Keterangan, S : Selesai

S

L

S

L : Penyelidikan

Curas

yar

An

Umbulhardjo

n

aje

gK

n
ara

Pandean

Giwangan

Keparean

ra
Ka

Depok Barat

Selain pencurian kendaraan bermotor,
pencurian di wilayah perumahan dan pencopetan
masih terdapat cukup banyak kasus diluar jenis
pencurian tersebut, hanya saja ketiga jenis pencurian
inilah yang menempati ranking-rangking utama
pada jenis kejahatan dengan inti pencurian tersebut.

Peta kejahatan ditiga
kawasan berdasarkan jenis
kejahatannya
n
Wiroguna

Data Kasus
Yang Dilaporkan & Selesai

K

Depok

n
ee
Grouse
H
Krg Wuni
Kocoran
Krg Gayam

Mergangsan

Seturan
UGM

Krg Malang

Babar Sari
UNY
Samirono

Mrican

Pemeriksaan forensik,
oleh tim POLDA

Pemeriksaan TKP oleh Polisi

Papringan
Ambarukmo

Sipemilik rumah yang
menunjukkan & identifikasi
barang yang hilang
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Pencurian
Kendaraan Bermotor
(Curanmor)
Kasus pencurian dalam bentuk inilah yang
paling tertinggi di Jogjakarta. Daerah Umbulharjo,
Depok Barat maupun Mergangsan masih cukup
dihantui dengan pencurian kendaraan bermotor
yang sifatnya musiman. Di Depok Barat misalnya,
menurut keterangan pihak Polsekta Depok Barat,
sewaktu musim yang rawan pada waktu tertentu
bisa mencapai 2 sampai 4 laporan kehilangan
sepeda motor dalam sehari. Tapi jika waktu sepi,
kadang-kadang dalam 1 minggupun tidak ada
laporan kehilangan.
Modus Operandi pencurian kendaraan
bermotor inipun sangat beragam walau dengan
jenis target yang cukup seragam yakni motor
dengan merek “H”, karena memiliki kunci yang
relatif pendek dan mudah untuk dibongkar.
Memang motor dengan merk lainnya juga ada tapi
dengan jumlah yang relatif kecil. Kunci yang
standart tersebut dengan mudah di-'bandrek'
dengan kunci letter T yang terbuat dari baja. Untuk
sebuah operasi pencurian seperti itu kadangkadang hanya membutuhkan waktu kurang dari 5
menit. Karena faktor mudah dan cepat dicuri itulah
yang menjadikan sepeda motor selalu menjadi
target utama. Hal lain juga adalah pasca pencurian,
menjual dengan harga 'miring' ataupun dengan di'preteli' terlebih dahulu lalu dijual dalam bentuk
onderdil kendaraan bermotor, masih
mendatangkan keuntungan yang cukup tinggi.
Pelakunya juga agak beragam. Biasanya ada yang
bekerja secara berkelompok, dalam artian mereka
sudah cukup profesional bahkan sudah memiliki
pembagian kerja, misalnya ada yang sebagai
pengamat, pelaksana lapangan atau juga sebagai
penadah. Pelaku berkelompok ini biasanya sekali
terjun bisa berjumlah 8 orang dengan sekali
beroperasi bertarget 3 atau 4 sepeda motor. Mereka
seringkali beroperasi dikeramaian dengan
pembagian kerja tadi. Ada yang bertugas
mengamati sedangkan ada yang bertugas menjadi
pelaksana, tentunya setelah diberi aba-aba keadaan
aman.
Namun ada juga yang bekerja secara
'partikelir'. Dan biasanya yang sendirian ini adalah
mantan pencuri kendaraan bermotor yang secara
berkelompok.
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Wilayah yang menjadi sasaran utama
adalah wilayah pondokan mahasiswa yang
kadang mempunyai ikatan sosial yang kurang
kuat dengan masyarakat sekitarnya bahkan
terkadang dengan pengawasan dan keamanan
yang minim. Di wilayah Umbulharjo, pencurian
kendaraan bermotor seringkali dilakukan terhadap
tamu-tamu di p ondokan mahasisw i. K are na
keasyikan ngobrol dan tidak lagi mengawasi
kendaraan bermotornya sangat memudahkan proses
pencurian. Wilayah-wilayah rawan tersebut hampir
di sekitar wilayah pondokan mahasiswa. Menurut
data dari pihak Polsekta Depok Barat, wilayah Karang
Gayam, Karang Malang, Mrican, Ambarukmo,
Samirono, Ngentak, Manggung (sebelah barat),
Papringan, Tempel (seputar selokan mataram),
Kocoran (perbatasan dengan Karang Wuni), Karang
Wuni dan Tambak Bayan adalah wilayah pedukuhan
yang paling rawan. Sedangkan data Polsekta
Mergangsan menyebutkan daerah pondokan
mahasiswa sekitar Kelurahan Wirogunan adalah
daerah paling rawan. Di daerah Umbulharjo yang
dibawah pengawasan Polsekta Umbulharjo, daerah
Nitikan, Tahunan, dan Sorosutan menjadi wilayah
paling rawan. Dalam artian bahwa daerah pondokan
mahasiswa masih menjadi wilayah paling diminati
oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor.
Tapi bukan hanya di pondokan mahasiswa,
malah sudah memasuki wilayah area parkir kampus.
Keterangan dari pihak kepolsian menyatakan bahwa
pencurian juga terjadi di areal kampus yang
mempunyai sistem parkir karcis. Modus operandi
dalam menjalankan aksi tersebut dengan menukar
karcis yang dimilikinya dengan karcis milik sepeda
motor korban. Berdasarkan data pihak Polsekta
Depok Barat menyebutkan bahwa wilayah kampus
Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri
Yogyakarta adalah daerah-daerah rawan pencurian
dengan modus tersebut. Sedangkan laporan Polsekta
Mergangsan menyebutkan daerah kampus
Universitas Islam Indonesia di jalan Tamansiswa
adalah termasuk dalam wilayah yang rawan.

Yang juga menjadi penyumbang yang cukup
signifikan bagi kemudahan bagi pelaku pencurian
adalah kelalaian pemilik kendaraan tersebut.
Misalnya memarkir bukan pada area parkir yang
memiliki penjagaan, sangat memudahkan pelaku
pencurian. Selain parkir sembarangan tersebut,
kewaspadaan pemilik kendaraan bermotor yang
kurang juga menjadi penyebab. Misalnya ketika
menganggap hanya akan singgah sebentar dan tidak
lama, maka kadang-kadang pemilik sama sekali tidak
mengunci kendaraan bermotornya. Malah kadangkadang ada yang membiarkan kunci tersebut masih
tergantung di motor tersebut. Faktor
ketidakwaspadaan dan kelengahan pemilik inilah
yang bisa terjadi dimana saja sehingga kurang dapat
diprediksi daerah mana saja yang menjadi wilayah
rawan pencurian kendaraan bermotor.
Tapi mengasosiasikan curanmor adalah
pencurian terhadap sepeda motor adalah hal yang
cukup keliru karena pencurian terhadap kendaraan
bermotor dalam hal ini roda empat juga. Seperti
kasus yang dilaporkan pada Polsekta Umbul Harjo,
dimana pencurian terjadi di wilayah Pandean berupa
pencurian kendaraan bermotor beroda empat.

Inti dari tindakan pencurian ini adalah
mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum. Tapi jika
dilakukan dengan ancaman kekerasan ataupun
tindakan kekerasan, maka ia menjadi pencurian
dengan kekerasan (curas) dan apabila menyebabkan
luka berat ataupun kematian, maka merupakan
bentuk pencurian dengan pemberatan (curat) yang
masing-masing punya ancaman pidana masingmasing.
Sehingga dalam kaitan ini juga termasuk
pencopetan, penjambretan, pencurian di rumahrumah penduduk, bahkan pencurian kendaraan
bermotor. Hanya saja pencurian kendaraan
bermotor dengan bentuk kekerasan ataupun
pemberatan tidak terlalu sering terjadi. Malahan
yang sering terjadi adalah pencopetan dan pencurian
di rumah-rumah penduduk.

Pencurian Dengan
Pemberatan
(Curat)

&

Pencurian Dengan
Kekerasan
(Curas)

Waktu rawan pencopetan adalah waktu siang
hari dan sebagian besar pencopetan dilakukan diatas
bus kota. Dengan berkelompok 4-5 orang biasanya
mendesak korban pada posisi yang kurang leluasa
sehingga sangat mudah ditekan. Dalam hal inilah
ancaman kekerasan dilakukan. Atau biasa juga tanpa
kekerasan tetapi dengan melihat kelengahan korban.
Pola pencopetan diatas bus kota ini mempunyai
daerah-daerah rawan yang biasanya berupa jalur bus
kota dengan jumlah penumpang sangat ramai.
Menurut catatan Polsekta Depok Barat, wilayah
depan fakultas Kehutanan UGM, depan Rumah Sakit
Dr. Sardjito dan sekitar Mirota Kampus adalah
wilayah yang paling rawan pencopetan. Sedangkan
data Polsekta Umbulharjo menunjukkan wilayah
jalan Timoho adalah wilayah rawan pencopetan.
Pencurian di rumah-rumah penduduk juga
terdata cukup banyak. Malahan telah bergeser dari
pencurian yang dilakukan di malam hari, menjadi
yang dilakukan pada siang hari . Pencurian tersebut
dilakukan dengan modus yang beragam. Kadangkadang menyamar sebagai mahasiswa yang mencari
kos-kosan ataupun sebagai sales suatu produk
tertentu, kemudian jika korban lengah dia bisa
dengan leluasa untuk mengambil barang yang bisa
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