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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi 

tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum setelah 

banyak kepentingan dalam manusia dirasakan sebagai kepentingan umum, maka 

sifat subyektif itu berubah menjadi sifat obyektif . Maksudnya suatu perbuatan 

yang merugikan orang lain dan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat 

sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). 

Mengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketentraman hidup, 

kenyamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat 

sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan hidup sehari-hari. Sejak 

adanya penilaian banyaknya kepentingan yang bersifat umum itulah maka hukum 

pidana sifatnya menjadi public (umum).  

Terjadinya tindak pidana ini memiliki beragam faktor penyebab yang 

mana dibahas dalam tinjauan ilmu tentang kejahatan (kriminologi). Bahasan 

mengenai akar kejahatan tersebut menyatakan bahwa beberapa penyebabdan 

bentuk kriminalitas timbulnya kejahatan antara lain dikarenakan faktor internal 

seperti tekanan psikologis, dendam, iri, dan kecemburuan serta faktor eksternal 

seperti kemampuan ekonomi, pergaulan di masyarakat, dan pengaruh minuman 

keras atau obat-obatan terlarang. Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di 

dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. 
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Menurut pendapat Kartini Kartono, Crime atau kejahatan adalah tingkah laku 

yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 

menentangnya”. Sedangkan menurut Richard Quinney adalah “suatu rumusan 

tentang tingkah laku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang 

dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, dengan begitu suatu 

kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan”. Selanjutnya Kartono berpendapat 

bahwa Kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan moral 

kemanusiaan, merugikan masyarakat, melanggar hukum serta Undang-undang 

pidana. Dari pendapat Kartono ini, kejahatan berhubungan dengan perilaku 

seseorang yang bertentangan dengan nilai yang berlaku, yaitu nilai moral 

kemanusiaan, serta melakukan tindakan melanggar hukum serta peraturan 

perundangan yang berlaku di masyarakat.  

Dalam berbagai kriminalitas yang timbul sebagai gejala masyarakat, 

terdapat faktor-faktor pemicu yang mempengaruhi munculnya tindak pidana. 

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam ikatan 

norma atau peraturan tertentu. Adanya norma ini bertujuan untuk mengarahkan 

masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati hak-hak 

individu lain. Pelanggaran terhadap hak individu tersebut juga merupakan 

pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu norma yang 

eksis di masyarakat tersebut adalah hukum, dimana pelanggaran terhadap hukum 

dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan, atau mengacu pada istilah hukum, 

merupakan suatu tindak pidana.  
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Salah satu contoh kasus pidana yang kerapkali terjadi di Wilayah 

Lamongan, adalah tindak pidana pencurian baterai Tower Base Transceiver 

Station (BTS). Ini merupakan fenomena yang cukup unik karena pencurian 

dilakukan dengan cara memanipulasi dan menipu penjaga tower. Meskipun harga 

baterai Tower BTS tidak begitu tinggi, akan tetapi resiko dalam melakukan 

pencurian tersebut lebih kecil serta cara melakukannya lebih mudah.  

Hal tersebut diungkap dalam artikel internet berikut ini: 

Komplotan lain yang berhasil diamankan adalah komplotan pencuri 

baterei tower BTS terdiri dari 2 pelaku kejahatan yakni, Riyanto dan Riko. 

Kedua pelaku diamankan sesaat setelah mereka melancarkan aksinya di 

salah satu tower BTS yang ada di Desa Nguwok Kecamatan Modo. 

Dia menjelaskan, selain mengamankan dua tersangka pelaku pencurian 

baetrei tower BTS ini, pihaknya juga mengamankan lebih dari 30 batang 

baterei tower BTS hasil kejahatan pelaku1.  

 

Dari artikel tersebut dapat diketahui adanya pengungkapan kasus 

pencurian baterai Tower BTS oleh Polres Lamongan. Pencurian terhadap baterai 

Tower ini kerap terjadi karena resiko melakukan pencurian lebih kecil dan pelaku 

lebih leluasa beraksi. Karena resiko yang kecil, pelaku pun lebih menyukai baterai 

tower BTS sebagai sasaran utamanya.  

Apabila menilik perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), maka permasalahan pencurian ini dibahas pada pasal 362 yang mana 

menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

                                                           
       

1
 Eko Sudjarwo, Sepekan, belasan pelaku kejahatan dibekuk Polres Lamongan, artikel,20 

Desember 2012, http://surabaya.detik.com/read/2012/12/20/120234/2123346/475/sepekan-

belasan-pelaku-Kejahatan-dibekuk-polres-lamongan, diakses tanggal 5 Maret 2013 

http://surabaya.detik.com/read/2012/12/20/120234/2123346/475/sepekan-belasan-pelaku-
http://surabaya.detik.com/read/2012/12/20/120234/2123346/475/sepekan-belasan-pelaku-
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atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Upaya pencurian 

tersebut juga cukup unik karena cukup melakukan manipulasi atau penipuan 

terhadap penjaga tower. Dalam beberapa kasus, pelaku mengaku sebagai petugas 

pengganti baterai BTS.  

Bila melakukan tinjauan terhadap beberapa tindak pidana pencurian 

baterai tower BTS, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan pidana 

Pasal 362 telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku melakukan 

tindak pidana sebagaimana yang diungkap dalam Pasal tersebut. Untuk 

menanggulangi tindak pidana, sama artinya dengan upaya untuk penanggulangan 

terhadap kejahatan. Menurut Noach, bahwa “kejahatan sesungguhnya tidak dapat 

dihilangkan dalam masyarakat, yang mungkin adalah hanya mengurangi atau 

membatasi adanya kejahatan tersebut.”2  Oleh karena itu penulis berupaya 

menganalisis modus dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian 

tersebut, yang mana merupakan bagian dari pembahasan ilmu kriminologi.  

Pendekatan Etimologis merumuskan kriminologi sebagai ”ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan” . yaitu berasal dari kata crimen da logos, 

”crimen” (kejahatan / penjahat) dan ”logos” (ilmu pengetahuan) sehingga 

kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sebab kejahatan dan 

penanggulangannya3 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menanggulangi 

kasus tersebut secara menyeluruh, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor 

                                                           
2
 Noach Simanjuntak dan Pasaribu, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, h. 6 

3
 Soedjono Dirjdosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia. C.V. Mandar Maju. Bandung. 

 1994. h.11  
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penyebab tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dapat diupayakan 

semaksimal mungkin tindak preventif (pencegahan) dan represif 

(penanggulangan) terhadap tindak pidana tersebut. Sebagai aparat yang 

bertanggungjawab atas keamanan wilayah tersebut, Polres Lamongan memiliki 

peranan penting dalam melaksanakan upaya penanggulangan terhadap tindak 

pidana pencurian tersebut. Penulis disini berupaya menganalisis modus tindak 

pidana pencurian terhadap obyek baterai tower BTS serta upaya penyelesaian 

yang dilakukan oleh Polres Lamongan dalam mengatasi tindak pidana pencurian 

baterai Tower BTS tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pencurian bateraia tower BTS 

(Tower Base Transceiver Station ) ? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam tindak pidana pencurian Baterai 

tower BTS  (Tower Base Transceiver Station ) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis modus pelaku tindak pidana pencurian BTS 

Tower 

2.  Mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dalam tindak pidana 

pencurian BTS Tower  

D.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Untuk pengembangan keilmuan hukum pidana dan kriminologi, utamanya 

berkaitan dengan aplikasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum  

(S-1) di Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana 

Dari hasil penelitian, kita diharapkan dapat mengetahui dan 

mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak 

pidana serta upaya penanggulangan serta hambatan dalam upaya 

tersebut. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mengetahui 

modus pencurian terhadap baterai tower BTS dan upaya 

penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian serta 

hambatan-hambatan yang dialaminya.  

d. Bagi Polres Lamongan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

penetapan tersangka yang didasarkan dari modus yang digunakan 

sehingga dapat mencegah terjadinya pencurian Baterai tower BTS. 
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E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian adalah empiris, yaitu penelitian dengan studi 

langsung terhadap fenomena atau kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam 

penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-

kriminologis. Secara yuridis adalah menelaah peraturan perundangan yang 

berlaku kemudian melakukan kajian secara sistematis dan intensif 

terhadap aspek hukumnya.4 Penelitian disini berkaitan dengan tindak 

pidana pencurian baterai Tower BTS yang terjadi di Wilayah Kabupaten 

Lamongan, dalam Wilayah hukum Polres Lamongan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian Polres Lamongan sebagai aparat 

yang bertanggung-jawab di lokasi kejadian perkara dalam penegakan 

hukum di Wilayah Kabupaten Lamongan, dimana terdapat kasus tindak 

pidana pencurian terhadap baterai Tower BTS. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang valid di dalam mencapai kebenaran 

ilmiah dalam menyusun penulisan ini dipergunakan dua sumber data yang 

meliputi data primer dan data skunder 

a. Data primer, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan 

pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan 

                                                           
4 Bambang Sugondo, Metode Penelitian Hukum, Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, 

 Jakarta, 2003, h. 75 
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diuraikan oleh orang lain. Data primer dalam penulisan ini adalah data 

berupa informasi yang diperoleh dari: 

1) Kasat Reskrim Polres Kota Lamongan AKP M.Hasran dan Brigadir 

Hartono, selaku penyidik dalam kasus tindak pidana pencurian 

baterai tower BTS di wilayah hukum Polres Kota Lamongan  

2) Bambang Suherman, selaku tersangka dalam kasus tindak pidana 

pencurian baterai tower BTS di wilayah hukum Polres Kota 

Lamongan 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan, hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang 

sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung lisan yang 

dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan 

yang diperoleh dari informan yaitu:  

1) Kasat Reskrim Polres Kota Lamongan AKP M.Hasran SH, sebagai 

pihak yang mengetahui adanya tindak pidana pencurian baterai 

tower BTS di wilayah hukum Polres Kota Lamongan 
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2) Brigadir Hartono, penyidik dalam kasus tindak pidana pencurian 

baterai tower BTS di wilayah hukum Polres Kota Lamongan 

3) Bambang Suherman, tersangka dalam kasus tindak pidana 

pencurian baterai tower BTS di wilayah hukum Polres Kota 

Lamongan 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data dari lokasi 

penelitian yang berupa catatan-catatan yang mana digunakan penulis 

untuk menunjang penelitian seperti catatan kasus pencurian baterai 

tower BTS yang terjadi pada lokasi penelitian, yaitu Wilayah hukum 

Polres Lamongan.  

5. Analisis Data 

Dalam menentukan analisa data mengunakan analisa deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, 

sistematis, akurat data yang akan diteliti, yang telah diperoleh dilapangan 

(berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran obyektif dari 

hasil penelitian berdasarkan kenyataan5 yang terjadi serta dikaitkan dengan 

teori-teori profesi, UU yang relevan, sehingga menghasilkan hasil yang 

obyektif. 

6. Sistematika Penulisan 

Penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:  

BAB I :  Pendahuluan 

                                                           
5
 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

 Cetakan Kelima, 2003. h.38 
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Yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelalu Tindak Pidana 

Pencurian BTS Tower 

Yaitu membahas tentang pengertian kriminologi, Teori tentang   

kriminologi, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian 

listrik ditinjau dari kriminologi dan tujuan kriminologi 

BAB III : Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana modus pelaku 

tindak pidana pencurian baterai tower BTS serta membahas 

tentang jenis-jenis Aspek Kriminologi dan Aspek 

Kriminologi dalam Tindak Pidana Pencurian BTS Tower 

BAB V : Penutup 

Yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari jalan keluar 

dari permasalahan yang timbul dalam hal ini terkait tindak pidana 

pencurian BTS Tower. 




