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                                                   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Belakang  

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan 

ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kejahatan 

adalah tingkalaku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, 

sehingga masyarakat menantangnya. Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan 

bahwa yang dimaksut dengan pencurian adalah “Barang siapa 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, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus 

rupiah” 

Objek study kriminologi yaitu, perbuatan tindak pidana yang dilakukan 

(Kejahatan), orang yang melakukan kejahatan (Pelaku) dan reaksi masyarakat 

terhadap pelaku dan kejahatanya. Surtherland dan Cressey mengemukakan bahwa 

yang termaksut dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, 

pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan 

demekian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga 

meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang 

diberikan terhadap para pelaku kejahatan.
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Mencuri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tampa 

sepengetahuan darinya, yang dilakukan dengan cara tersembunyi dengan tujuan 

untuk memilikinya. Kejahatan terhadap harta kekayaan dimuat dalam buku II 

KUHP, kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu: tindak pidana pencurian, 

pemerasan dan pengencaman, pengelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang 

berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran pengrusakan benda, dan 

penadah. 

Pencurian diatur dalam KUHP Pasal 362-367. Pencurian sesuai Pasal 362 

KUHP merupakan pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan diatur dalam 

Pasal 363 KUHP, Pasal 364 KUHP membahas tentang pencurian riangan, Pasal 

365 KUHP mengatur tentang pencuriandengan kekerasaan, dan Pasal 367 KUHP 

mengatur tengtang pencurian dalam keluarga. Segala tindak kejahatan atau 

pencobaan kejahatan terhadap harta kekayaan dalam hal ini pencurian perlu 

diadili diproses dalam sistem peradilan pidana. Agar seseorang dapat dinyatakan 

terbukti  telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut  harus terbukti 

telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian. 
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Meningkatnya kasus kejahatan pencurian khususnya pencurian memang 

tidak dapat tererakan akibat minimnya pendapat dan ketidak tersediannya 

lapangan pekerjaan yang memadai hal ini menimbulkan suatu respon negatif 

dikalangan masyarakat kota tidore, maraknya pencurian menyebabkan keresahan 

dan menimbulkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. 
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 Bertambahnya banyaknya kasus tindak pidana pencurian terjadi diberbagai 

daerah, salah satunya yaitu Kota Tidore merupakan  salah satu Kota sentral di 

Maluku Utara. tingginya angka kemiskinan di Kota Tidore tentunya akan 

merpengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kota Tidore, salah satunya 

mengenai tindak pidana kejahatan pencurian di Kota Tidore itu sendiri sudah 

banyak terjadi, dengan maksud tujuan dan cara yang berbeda-beda walaupun 

sudah banyak terdapat pelaku tindak pidana pencurian itu diberi efek jera agar 

mereka tidak melakukan perbuatan itu lagi, tetapi masih banyak juga yang 

mengabaikan peraturan dan kaidah-kaidah sosial juga menberanikan diri melawan 

hukum dengan melakukan tindak pidana pencurian tersebut.  

Berdaskan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian di Kota 

Tidore dari tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 10 kasus, namun yang 

berhasil diselesaikan hanya 5 kasus. jumlah kasus pencurian di Kota Tidore dari 

tahun ketahun tidak mengalami sebuah penurunan yang signitifikan. Jumlah kasus 

pertahunya cenderung hampir sama atau berbeda tipis dengan tahun-tahun 

sebelumnya.  

 Pencurian di Kota Tidore Juga di latar belakangi oleh beberpa faktor yaitu, 

faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, Dari faktor-

faktor inilah yang membuat pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini 

bisa kita lihat dalam salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Oba Kec. Oba 

Utara Kota Tikep, pada hari minggu tanggal 20 januari 2019,  telah terjadi dugaan 

tindak pidana pencurian hewan ternak berupah 1 ekor sapi jantan, yang mana awal 

kejadian pada hari minggu pagi tangal 20 januari 2019 tepatnya  pada pukul 08:00 
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Wit. Korban yang memiliki 4 ekor sapi, 3 batina dan 1 ekor jantan  yang 

kemudian korban telah mengikat sapi-sapi itu di belakang rumah Bapak ADE TU, 

yang berada di desa oba kec. Oba utara. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 

17:30 (Wit) korban kembali ke tempat sapi yang di ikat sebelumnya, untuk 

mengambil dan mengikat di tempat yang baru yang berda di sekitar tempat 

tersebut namun setelah korban tibah ditampat pengikat sapi, korban kaget oleh 

karna hanya melihat 3 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan tidak ditemukan di 

tempat pengikat tersebut, korban kemudian mencari di sekitar pantai Oba namun 

tidak ditemukan, setalah itu korban mengajak temanya Roni untuk menemaninya 

mencari sapi tersebut setelanya korban bersama Roni menuju ke tempat rumah 

makan Bapak Alfian Ishak, yang berada di dusun Balisosa desa Balbar dan ketika 

sampai ke tempat tersebut korban langsung melihat sapi jantan diikat di belakang 

rumah makan Bapak Alfian Ishak, setelah itu korban meminta teman Roni untuk 

menunggu di tempat sapi jantan itu diikat, dan korban menuju ke rumah kepala 

desa Oba menceritakan masalah tersebut, dan akibat dari kejadian tersebut korban 

merasa dirugikan dan tidak merasa puas sehingga datang ke Kantor Polsek Oba 

Utara untuk melaporkan dan meminta masalah itu diproses secara hukum.       

Permasalahan ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dikalangan 

masyarakat. Terjadinya tindak pidana pencurian pastinya membuat dampak 

negatif bagi masyarakat, maka dari itu peran keluarga, masyarakat dan juga 

pemerintah sanggat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang 

positif agar kejadian yang tidak diharapkan taklah terjadi.  
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Selain itu, menggali secara mendalam tentang tanggapan masyarakat atau 

reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian ini juga sanggat diperlukan 

untuk mengetahui keresahan dan kekhawatiran adanya tindak pidana pencurian 

agar nantinya dapat membantu masyarakat bersuara atas keresahan dan 

kekhawatiran yang mereka alami atas maraknya tindak pidana pencurian di Kota 

Tidore agar kasus ini secepatnya bisa dikendalikan oleh pemerintah agar semakin 

lama semakin berkurang jumlah kasus tindak pidana pencurian di Kota Tidore. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai tindak pidana pencuriaan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan 

Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polres Kota 

Tidore)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memilih rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pencurian  di Kota Tidore ? 

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan aparat Kepolisian terhadap kasus 

tindak pidana pencurian  di Kota Tidore ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana pencurian  di Kota Tidore. 
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2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan aparat kepolisian dalam 

menangani kasus tindak pidana pencurian di Kota Tidore 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dapat menberikan kegunaan baik secara teoritis maupun   praktis, 

yakni: 

a. Kegunanaan Teoritis 

1. Diharapkan dapat menjadi literatur dikalangan akademisi serta memberi 

manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, hukum 

pidana dan kriminologi 

2. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi 

pada fakultas hukum Universitas Khairun Ternate, dan diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Hasil dari penelitin ini diharapkan dapat menjadi masukan berbagi pihak 

dalam hal kalangan akademisi,kalangan penegak hukum, masyarakat umum 

dan dalam mengatasi atau meminimalisir tindak pidana pencurian yang 

meresahkan di Kota Tidore 

2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi para penegak hukum, Khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara 

Resor Kota Tidore, dalam menangani Tindak Pidana Pencurian 


