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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Tentang Kriminologi 

1. Pengertian Kriminologi  

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime 

berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi 

dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah 

kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk 

memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa 

sebenarnya kriminologi. 

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, 

karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu 

stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) 

yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran1 Dengan kata 

lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang 

ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu 

sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu 

hukum, khsususnya hukum pidana. 

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu 

yang mengunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa 

tentang keteraturan, keseragaman, pola – pola dan faktor sebab musahab yang 

                                                           
1 E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya: 

Storia Grafika. Jakarta. hlm.35-36. 
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berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap 

keduanya.”2 

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan 

mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup 

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum 

dan reaksi atas pelanggaran hukum.3 Definisi Kriminologi yaitu merupakan 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 

manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran 

bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, 

oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang 

ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk 

melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.4 

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga 

sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan 

menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam 

hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu 

pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 

menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 

kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.5 

                                                           
2 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1982, hal.21. 
3 Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, 

Bandung, 1981, hal.3 
4 Ibid 
5 Topo Santoso, Jual Beli Kriminologi, Rajawali Press, hal, 24 
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Objek studi Kriminologi meliputi : 

a. Perbuatan yang disebut kejahatan 

b. Pelaku kejahatan 

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 

terhadap pelakunya6 

 

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat 

(social phaenomeen), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam 

masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan.  Ilmu hukum pidana 

yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu 

tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya 

berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan 

hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan 

tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya 

dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, 

tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan 

upaya penanggulangan kejahatan itu.7 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan 

kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada 

kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud 

pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam 

dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.8 

                                                           
6 Ibid, hal 24 
7 Kanter dan Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Storia 

Grafika, Jakarta, hal 38 
8 Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal 14. 
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Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengartian tentang gejala 

kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan,pelaku kejahatan serta 

reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, 

maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. 

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan 

dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang 

berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-

tindakan yang bersifat non punitif.9 

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu 10: 

a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang 

dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 

perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-

faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum 

pidana). 

b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari 

sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan 

merupakan kejahatan paling utama. 

c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan represif maupun preventif 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah: “ ilmu 

yang mempelajari kejahatan sebagai 11: 

                                                           
9 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia 

Bandar Lampung, Unila, 2011, hal.69. 
10 Ibid 
11 Ninik Widyanti, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 

1987, hal.  130. 
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1) Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan 

dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). 

2) Sebab – sebab kejahatan. 

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa 

maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”. 

 Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut 

pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. 

Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan 

(motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian 

kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai 

salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, 

dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya 

adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi 

merupakan non legal discipline. 

2.  Teori Tentang Kriminologi 

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain12: 

(1) Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) 

 Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari 

melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-

norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi 

meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, 

                                                           
12 Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi, 1994, hal 108-143 
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dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi 

dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. 

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan 

bahwa : 

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari. 

b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain 

melalui suatu proses komunikasi. 

c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan 

intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi 

langsung di tengah pergaulan. 

d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan 

kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar. 

e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan 

perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai. 

f. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan 

perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya. 

g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, 

prioritas dan intensitas. 

h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola 

kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku 

dalam setiap proses belajar. 

i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan 

umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak 
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dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena 

perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum 

dan nilai-nilai yang sama. 

(2) Teori Tegang (Strain Theory) 

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang 

selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan 

peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya 

menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai 

tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” 

memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, 

manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan 

tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan. 

(3) Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)  

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai 

orang yang secara intriksik patuh pada hukum, namun menganut segi 

pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan 

tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan 

kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam 

masyarakat, delinkuen dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai 

konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-

larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur 

kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi13 : 

                                                           
13 Ibid 
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a.  Kasih Sayang 

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara 

individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan 

para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat 

terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai 

sumber kekuatan positif bagi individu. 

b. Komitmen 

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam 

suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari 

depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi. 

c.  Keterlibatan 

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk  

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan 

individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. 

d. Kepercayaan 

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral 

norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional 

seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara 

seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya. 

(4) Teori Label (Labeling Theory) 

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian 

norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian 

nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 
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anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.14. Terdapat banyak cara 

dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan 

perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label 

memberikan pengaruh melalui perkermbangan imajinasi sendiri yang 

negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh 

penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan 

undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut 

akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang 

dengan predikat jahat adalah kriminogen. 

(5) Teori Psikoanalitik (Psyco Analytic Theory) 

Faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang 

lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. 

Pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan 

kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan 

menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya. 

3.  Tujuan Kriminologi  

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin 

berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana 

adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan 

terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang 

merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori 

mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala 

                                                           
14 Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971 
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hukum. Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di 

lingkungan masyarakat sosial. Meskipun kriminologi dan hukum pidana 

berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang 

bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan 

masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu 

memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain 

kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan 

masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana 

terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu 

kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh 

mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu 

diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.15 

Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka 

kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan 

yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya 

norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini 

penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat 

ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut dengan hukum pidana 

karena pengertian crime selalu berubah atau tidak tetap (not invariable) 

menurut waktu dan tempat. 

                                                           
15 G.W. Bawengan, 1991, Pengantar Psikologi Krominal, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 24 
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Kriminologi harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif 

terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan 

demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang 

merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara 

keseluruhan.16. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi 

memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru 

(proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etilogi 

kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan 

terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi 

tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan 

tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk 

penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi 

menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai 

perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana. 

B. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pencurian ditinjau dari 

Kriminologi 

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan 

kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi 

lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma 

dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut 17. Di samping faktor ekonomi, faktor 

yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang 

dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan 

                                                           
16 Chainur Arrasijd, 1988, Pengantar Psikologi Kriminal, Yani Corporation, Medan 

 
17 Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. 
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terhadap akibat-akibat perbuatannya, teorinya (The mental tester theory) 

berpendapat bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua 

menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat 

tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana 

mestinya.18 

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, 

pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan 

demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan 

faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya 

kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.19. Dalam kepustakaan ilmu kriminologi. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah 

sebagai berikut 20: 

1) Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang 

tuanya (faktor genetika). 

2) Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak 

awal melakukan perbuatan pidana. 

3) Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan : 

a. Eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan 

b. Psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang 

c. Melakukan perbuatan pidana. 

 

Teori-teori sebab kejahatan yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 

2) Cultural Deviance(penyimpangan budaya). 

3) Social Control (kontrol sosial). 

 

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian 

pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang 

                                                           
18 Ibid 
19 R. Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor. 
20 Opcit, Moeljatno 
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melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 

tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 

beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti nilai-nilai 

budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan 

bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena 

orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah 

(legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, 

bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih 

menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).  

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya 

mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat 

nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas 

menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah 

mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar 

norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok menengah. dan 

sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada 

pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-

variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan 

dan kelompok domain. 

Begitu juga terhadap pencurian aliran listrik itu dapat terjadi 

kepada siapa saja, baik itu kalangan atas sampai pada kalangan bawah, baik 

kelompok atau perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta atau 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Pencurian listrik bukan hanya biasa 
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di lakukan oleh kalangan bawah tetapi kalangan menengah dan kalangan 

atas yang lebih banyak melakukan pencurian listrik. Berikut ini terdapat 

contoh modus operandi pelaku tindak pidana pencurian tower BTS adalah 

sebagai berikut :  

Jajaran Polsek Lamongan menangkap tiga pelaku pencurian delapan batrai 

cadangan tower BTS milik PT HW di Gg Manunggal IIIB RT 08/07, Duren 

Tiga, Lamongan Selasa (1/3) malam. Akibat pencurian batrai BTS, pemilik 

mengalami kerugian sebesar Rp 40 juta. Ketiga pelaku yakni Sigit Pramono 

(24), Irfansyah (24) dan Triyana (21). Belakangan diketahui para pekerja 

tersebut bukan dari perusahaan kantor tersebut, melainkan maling yang 

sedang berusaha mencuri batre cadangan tower.  Kasubag Humas Polres 

Lamongan, Kompol Purwanta mengatakan bahwa penangkapan itu berawal 

saat seorang vendor melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian 

yang sedang patroli. Ternyata, benar ada sebuah mobil Grand Max dengan 

nomor polisi B 1023 PYB yang berada di sekitar lokasi. Kemudian, setelah 

diselidiki ternyata pelaku sedang melakukan pencurian batre dari BTS. Satu 

batre tower BTS itu memiliki berat sekitar 30 kilogram. Sehingga, 

memerlukan sebuah mobil untuk memindahkan batre tersebut. "Didapati 8 

unit baterai cadangan BTS sudah didalam mobil yang akan dibawa para 

pelaku. Saat itu petugas dapat laporan langsung ke tempat kejadian dan 

mengamankan ketiga pelaku," Dijelaskan bahwa pelaku membutuhkan 

waktu dua puluh menit untuk mencuri satu buah batre BTS. Dengan 

peralatan seperti gergaji besi kecil, tang, serta obeng para pelaku 

membongkar termpat penyimpanan baterai. Dalam beraksi, ketiga pelaku 

terlihat profesional. Semua pelaku berperan menggergaji kuping rak secara 

bergantian. "Ternyata sudah tiga tempat pelaku beraksi di Pancoran, 

Mampang Prapatan dan Pasar Minggu. Kerugian sekitar Rp 40 juta," 

ujarnya. Kini akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam dibalik jeruji 

besi Mapolsek Pancoran. Ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP 

tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara.21 

Kalau sinyal telepon seluler sering lemah atau bahkan hilang, 

bisa jadi gara-gara ulah para maling ini. Massa pun tak sabar saat 

memergoki kawanan maling mencuri baterai yang terpasang di tower BTS 

milik sejumlah provider di Lamongan, Minggu (1/11/2015) siang. Ada tiga 

pencuri yang tertangkap massa. Mereka adalah Sentot Hidayat (38), 

Andreas Yuliarto (38), keduanya asal Karangpo, Kecamatan Krian, 

Sidoarjo dan Riki Yanuar (23) asal Trosobo, Taman, Sidoarjo. Mereka 

tepergok sedang mengangkut baterai dari tower di pertigaan Jalan Raya 

Kecamatan Pucuk, Lamongan. Aksi Minggu siang itu semula diketahui saksi 

Mulyadi saat berada di bengkel sebelah barat lokasi kejadian, sekitar 150 

                                                           
21 Warta kota Rabu 2 Maret 2016,wartakota.tribunnews.com, diakses 13 Juni 2016. 
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meter. Saat itu ada satu tersangka sedang menenteng baterai warna orange 

dari arah tower. Menurut saksi Mulyadi, pelaku berjalan hendak menuju 

jalan raya, tempat mobil Toyota Avanza warna hitam di bahu jalan yang 

siap menunggu. Melihat gelagat yang mencurigakan, Mulyadi 

memberanikan diri berteriak maling-maling. Nah, ternyata teriakan saksi 

Mulyadi membuat nyali pelaku ciut dan refleks menjatuhkan bateray dari 

tangannya, memilih kabur ke arah utara yang berupa sawah. Sementara itu, 

Riki Yanuar yang bertugas melepasi baterai di mesin bawah tower bersama 

Sentot juga kabur membuntuti arah Andreas lari. Naas, aksi tiga pelaku ini 

akhirnya banyak didengar masyarakat Pucuk.  

Tanpa pikir panjang, warga yang tiba di lokasi kemudian 

memburu tiga tersangka di persawahan dan mereka berhasil 

diringkus."Saya saat itu hanya curiga, kok ada orang bawa baterai dari 

arah tower, dan jalannya mencurigakan. Lalu saya berteriak maling," kata 

Mulyadi saat ditemui SURYA.co.id di lokasi kejadian.Sementara, joki mobil 

Toyota Avanza nopol B 1210 bernama Budi Tato asal Jojoran, Surabaya 

berhasil kabur setelah mengetahui teman-temannya lari dan dikejar massa. 

Seorang petugas Polsek Pucuk, Briptu Didin yang sempat melihat kejadian 

langsung memburu mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Budi 

Tato. Bahkan, Didin sempat beberapa kali melepaskan tembakan ke arah 

mobil tersangka di bagian kaca depan dan samping kanan. Namun, pelaku 

tetap berhasil meloloskan diri dan tak terkejar petugas. Ada kemungkinan 

Budi Tato terluka akibat terkena tembakan atau pecahan kaca mobil. Dari 

16 baterai yang berhasil dipereteli para pelaku, 4 di antaranya ditinggalkan 

pelaku di TKP. Sementara baterai lainnya dibawa Budi Tato dalam 

mobil. Tiga tersangka mengaku baru kali ini menjarah tower untuk mencuri 

baterai. Namun pengakuan tersangka yang babak belur diamuk massa ini 

masih dikembangkan petugas. Sebab, semalam salah satu tower di wilayah 

Kecamatan Modo juga dijarah pencuri. Itu diketahui setelah alarmnya 

bunyi.22 

 

Modus Operandi adalah operasi, cara atau teknik yang berciri khusus dari 

seorang pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana.23 para pelaku 

tindak pidana ini melakukan aksinya pada malam hari, ditambah mereka 

memegang kunci tower, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan aksi 

pencurian."Dan saat melakukan pencurian, sangat rapi, sehingga perusahaan tidak 

curiga. 

                                                           
22 surabaya.tribunnews.com, Jatim Raya. Sinyal sering Hilang Akibat Ulah Para Maling Tower 

BTS. 
23 Abdullah, “Modus Operandi”, www.astraindonesiaunpad.multiply.com, diakses pada tanggal 6 

Mei 2016. 
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Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian BTS Tower 

adalah faktor ekonomi dan kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari modus 

operandi pelaku tindak pidana pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel kunci 

pintu panel tower dengan menggunakan tang, gergaji besi, dan obeng dan 

menggunakan mobil untuk mengangkut hasil kejahatan.24 

Dalam hal ini masih terdapat kasus yang terkait pencurian baterai BTS 

Tower menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan 

realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang. Untuk 

itu pemahaman terhadap kejahatan pencurian baterai BTS Tower sangat 

diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat 

diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus yang 

seperti ini bagi tercapainya perlindungan hukum yang ideal. Selain itu diperlukan 

upaya hukum yang preventif dan represif antara para penegak hukum guna 

mencapai tujuan berkurangnya kejahatan terkait pencurian baterai BTS Tower. 

 

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

1.  Pengertian Tindak Pidana 

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya 

hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. 

Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat 

tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana 

sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang 

                                                           
24 balikpapan.prokal.co/read/.../192409-pencuri-aki-bts-lebaran-di-sel.html), diakses kamis, 23 juni 

2016). 
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mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) 

hukuman bagi mereka yang melanggarnya25 

Definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang 

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada 

istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini 

dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana26 

Istilah perbuatan pidana memberikan rumusan sebagai berikut: 

’’Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.36 Sedangkan 

menurut A. Ridwan Halim. S, menyebutkan tindak pidana sebagai ’’delik” 

yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan 

hukuman oleh Undang- undang (pidana)27 

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit “, tetapi tidak ada penjelasan 

tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar28. Pengertian Tindak Pidana 

dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena 

peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu 

                                                           
25 ) Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56 
26 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 114 
27 Moeliatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 54. 
28 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 
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melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melalaikan itu) 

2.  Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang 

digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani 

tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan 

sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagain milik orang lain, 

dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut 

dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengambil barang  

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 

mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit 

terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya 

dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah 

pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka 

suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di 

bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri 
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dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu 

tempat lain daripada yang dijanjikan29 

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang 

berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan 

pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan 

tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan 

dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana 

pemerasan (afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau 

merupakan tindak pidana pengancaman (afdreiging) jika paksaan ini 

berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak 

pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang 

yang diambil harus berharga30 

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain  

Selain unsru mengambil barang unsur kedua adalah barang yang 

diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang 

lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang 

berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang 

memiliki nilai ekonomis 

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan 

keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai 

dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud 

apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh 
                                                           
29 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 
2008, hlm 15. 
30 Ibid, hlm.16 
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dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam 

semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan 

ketentraman itu terpelihara dengan baik31  

3. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggara hukum  

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah 

memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono 

Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara 

memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti 

menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus 

menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. 

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara 

yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan 

perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan 

yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat 

bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena 

hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu 

kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada32 

D. Pengertian dan Kegunaan/Fungsi Baterai Tower BTS 

1. Pengertian Baterai Tower BTS 

Baterai  tower ini merupakan komponen jaringan dan sistem 

komunikasi mobile yang menerima dan mengirim sinyal. Sebuah BTS 

dikendalikan oleh pengontrol base station dan fungsinya memfasilitasi 

                                                           
31  Gosita, Masalah Korban Kejahatan, op.cit, hlm. 63. 
32 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55-56. 



32 

 

komunikasi nirkabel antara user equipment (UE) /peralatan pengguna dan 

jaringan. UE /UES merupakan perangkat yang digunakan pengguna 

misalnya ponsel, telepon WLL, komputer dengan aktivitas internet 

nirkabel, WiFi dan WiMAX gadget. 

Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah 

infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara 

piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima 

sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara 

operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA BTS 

mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan 

mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya 

dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data Nama lain 

dari BTS adalah Base Station (BS), Radio Base Station (RBS), atau node 

B (eNB). Hingga saat ini masyarakat belum bisa membedakan antara 

perangkat BTS dan menara BTS padahal menara BTS bukanlah BTS itu 

sendiri.  

Masyarakat Indonesia sering menyebut Base Transceiver Station 

(BTS) sebagai menara seluler tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai 

SUTET meskipun sangat berbeda. Rasanya kurang tepat jika BTS disebut 

sebagai SUTET, karena SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 

merupakan penyalur energi listrik yang jauh dari pusat pembangkitnya 

menuju pusat-pusat beban sehingga penyaluran enegi listrik menjadi lebih 
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efisien, SUTET biasanya dibangun oleh PLN sedangkan BTS oleh para 

penyedia layanan telekomunikasi. 

2. Keguanaan / Fungsi Baterai Tower BTS 

Setiap BTS menyimpan data-data internal yang terkait satu sama lain 

yang membuat suatu BTS beroperasi. Data-data ini dapat berfungsi sebagai 

identitas dan profil sebuah BTS, atau elemen yang membantu kinerja 

BTS. Data tersebut adalah: 

a. Data situs: Sebuah data yang berisi tentang ID situs, jenis kunci situs, 

nama penjaga situs, tipe menara, dan tinggi menara. Data ini hanya 

sebagai data administrasi yang tidak berdampak langsung terhadap 

beroperasinya sebuah BTS.  

b. Data PLN: Data ini berisi tentang nomor pelanggan PLN, Daya dan 

phase yang digunakan dalam site tersebut, Area layanan, nomor telpon 

PLN dan tipe rectifier. Data ini berfungsi sebagai pertolongan utama 

apabila ada masalah yang berhubungan dengan sumber tenaga listrik 

BTS. 

c. Data perangkat BTS: Di dalam data perangkat BTS berisi tentang nama 

BSC dimana BTS tersebut berada, frekuensi BTS atau BTS Band, tipe 

dari BTS, Konfigurasi BTS, Tipe dari TRX, Jumlah dari TRX, 

tipe combiner, dan jumlah combiner. Data – data tersebut berfungsi 

dalam proses penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perangkat 

keras BTS. 
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d. Data perangkat transmisi: Data ini berisi tentang tipe perangkat

microwave, kapasitas perangkat microwave, dan facing dengan situs BTS

yang lain. Hal ini berfungsi untuk membantu proses penyelesaian

masalah perangkat transmisi itu sendiri.

e. Data rute link transmisi: Di dalam data rute link transmisi berisi tentang

rute perjalanan data transmisi antar BTS sampai ke BSC. Rute ini

merupakan alur transmisi antara BSC dengan BTS nodul maupun

BTS end point.




