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BAB V 

PENUTUP 
 

 

V.1  Kesimpulan 

Hal ini tidak dapat memotong mata rantai tindak pidana pencurian tersebut. 

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana pencurian: 

 

V.1.1  Upaya Preventif 

Upaya preventif ini harus dijalankan dan diterapkan dengan baik dan benar, 

tanpa tidak adanya keseriusan dan kerjasama dari berbagai pihak maka upaya ini 

tidak akan berjalan dengan baik, dalam menjalankan upaya ini memang tidak 

mudah banyak hal atau kendala, maka dari itu pihak petugas diatas kapal 

membutuhkan kerjasama kepada masyarakat dan aparat untuk ikut serta dalam 

mengamankan dan menjaga agar tindak kejahatan pencurian diatas kapal ini tidak 

terulang kembali.  

 Undang-Undang pelayaran tidak menyebutkan secara jelas adanya 

pertanggungjawaban dalam ketentuan tindak pidana. Sedangkan penerapan di 

lapangan tergantung pada hakim untuk menilai siapa yang harus 

pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana pencurian diatas kapal. Baik 

yang di lakukan individu maupun yang dilakukan secara berkelompok. 

 

V.1.2  Upaya Represif 

Program jangka panjang dari upaya represif ini harus benar-benar 

dilaksanakan atau dijalankan kalau ingin tindak pidana diatas kapal ini berkurang. 

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan secara terus menerus mengenai 

keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan pencurian diatas kapal, 

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian diatas kapal harus dilakukan secara 

tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku. 
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V.2  Saran  

V.2.1  Upaya Preventif  

Pelabuhan penyebrangan PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan 

Penyebrangan) sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan 

peraturan memikirkan cara untuk menciptakan kemanan dan ketertiban di 

pelabuhan maupun diatas kapal, agar mempunyai kualitas pengguna sempurna 

dan bekerja sama dengan instansi terkait melakukan pencegahan tindak pidana 

pencurian tersebut. Kesadaran masyaarakat dalam tindak pidana pencurian perlu 

diperbaiki. Pihak kepolisian perlu mengadakan kerja sama dengan masyarakat dan 

memberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera. 

Pihak petugas kapal seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat 

atau pengguna jasa tentang bahayanya pencurian diatas kapal. Pihak petugas kapal 

harus tegas menjaga dan mengamankan kapal pada saat berlayar, pihak petuugas 

kapal sebaiknya melakukan pengontrolan secara berkala terutama ditempat-tempat 

yang di curigai melakukan tindak pidana kejahatan pencurian diatas kapal. 

 

V.1.2  Upaya Represif  

Di karenakan sering nya terjadi tindak pidana pencurian biasanya di saat 

lengahnya petugas dalam penjagaan kemudian dimanfaatkan oleh pelaku tindak 

pidana untuk mencuri atau mengambil barang ingin memiliki barang penguna jasa 

dengan cara melawan hukum atau melanggar hukum. Seharusnya di  dalam kasus 

tindak pidana pencurian diatas kapal seharusnya sebagai petugas kapal agar lebih 

di perketat dalam sistem pengamanan supaya tidak terjadi kembali pencuri diatas 

kapal, pihak petugas kapal lebih meningkatkan kedisiplinan kinerja dari 

pegawainya agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian diatas kapal. Baik 

perusahaan swata  atau negeri yang berda di pelayaran selat sunda harus ekstra 

memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa dalam hal ini harus lebih 

memajukan keamanan dan kenyamanan masyarakat atau pengguna jasa dalam 

pelayaran berlangsung. Dengan sistem berkoordinasi antara petugas diatas kapal 

dan memberikan informasi tentang tindak pidana pencurian diatas kapal, 

kemudian petugas kepolisian sebagai penggungjawab atas rasa keamanan 

harusnya bekerjasama untuk sistem pengamanan diatas kapal. Kemudian pihak 
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kepolisan memberikan pengamanan atau penjagaan di setiap tempat kapal dimana 

sering terjadi tindak pidana pencurian diatas kapal, sehingga pengguna jasa di saat 

menggunakan jasa pelayaran di selat sunda itu merasakan rasa nyaman dan bisa 

beristirahat tanpa harus adanya rasa khawatir dengan para pelaku tindak pidana 

yang tidak bertanggungjawab. Penambahan petugas kapal untuk pengamanan di 

bagian parker mobil atau ruangan penumpang perlu di tambah demi menciptakan 

rasa aman bagi pengguna jasa.  
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