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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah mahkluk sosial, sehingga manusia tidak akan pernah 

terlepas dari manusia lain. Setiap manusia pasti membutuhkan komunikasi dengan 

manusia lain. Salah satu sarana manusia untuk berkomunikasi adalah telepon. 

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon 

beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon 

sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan 

pengguna lainnya. 

Telepon kabel menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan 

kabel supaya dapat berfungsi. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel tersebut 

lazimnya disebut kabel telepon. Kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. 

Saat ini kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke 

rumah-rumah atau kantor-kantor. 

Namun, tindakan pencurian kabel telepon marak terjadi di berbagai 

wilayah di Indonesia. Pencurian kabel telepon milik PT. Telkom Tbk sepanjang 

tahun 2007 mencapai 4.300 kasus atau naik sekitar 56 persen dibanding tahun 

2006 yang terdapat 2.900 kasus. Vice President Public and Marketing 

Communication PT Telkom, Eddy Kurnia menyebut pencurian kabel itu paling 
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banyak terjadi di Bandung, Cirebon, Binjai, Medan, Solo, Semarang, Jember, dan 

Malang.1   

GM Divisi Access Regional 1 Sumatra, Ya’aro Hulu menyatakan sejak 

Mei s/d Juni 2010 telah terjadi 12 kasus pencurian kabel.2 PT Telkom daerah 

Talawi Kota Sawahlunto mengalami kerugian ratusan juta akibat pencurian kabel 

di beberapa lokasi di wilayah Talawi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor 

Telkom Talawi, Zul Erif yang mengatakan bahwa kerugian tersebut dikarenakan 

aksi pencurian kabel di tiang Telkom serta pelayanan konsumen yang terganggu 

karena pencurian tersebut, serta biaya untuk penggantian kabel. Sampai dengan 

April 2011 telah terjadi tiga pencurian kabel telepon. Sebelumnya selama tahun 

2010 telah terjadi aksi pencurian kabel telepon sebanyak delapan kasus pencurian 

di wilayah ini.  Pencurian dilakukan pada bulan April, Agustus dan Desember 

2010 dengan total kehilangan 450 meter kabel.3 

Tingkat pencurian kabel telepon di Jabar cukup tinggi. Setiap tahunnya 

lost oppotunity mencapai miliaran rupiah. "Tahun 2010, lost opportunity 

mencapai Rp 12 miliar. Tahun ini, baru berjalan 6 bulan saja sudah Rp 9 miliar 

lost opportunity yang diakibatkan vandalisme aset kita, khususnya kabel 

tembaga," kata Ekasmara, GM Access Telkom Regional III Jawa Barat. Jawa 

Barat merupakan wilayah yang tingkat vandalismenya tinggi dibandingkan 

dengan regional lainnya. Tingginya tingkat pencurian kabel telepon milik Telkom 

                                                        
1 Gatra, edisi 28 Juni 2008, Pencurian Kabel Telkom Capai 4.300 Kasus, http://www.gatra.com 
2 Obrolan Bisnis, edisi 15 Juni 2010, Pencurian Kabel Telpon di Medan Kembali Marak, 

http://obrolanbisnis.com 
3 Sitinjau News, 24 April 2011, Telkom Rugi Ratusan Juta Karena Pencurian Kabel, 
http://www.sitinjaunews.com/kota-sawahlunto/22576-telkom-rugi-ratusan-juta-karena-pencurian-
kabel 
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karena kabel tersebut menggunakan tembaga dengan kualitas bagus. Dan harga 

tembaga di pasaran pun masih cukup tinggi. Akibatnya banyak oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab yang sengaja mencuri kabel-kabel tersebut untuk 

dijual kembali.4 

Adapun di wilayah Malang, Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Malang 

merugi hampir Rp 1 miliar akibat pencurian kabel telepon yang terjadi dalam 

kurun waktu Januari-Juli 2007. Kalkulasi nilai kerugian tersebut dihitung dari 

hilangnya biaya sambungan percakapan dan penggantian kabel. Menurut Deputy 

General Manager Kandatel Telkom Malang, Gunawan Rismayadi, jumlah kasus 

pencurian kabel telepon tercatat sebanyak 45 kali. Lokasi pencurian sebagian 

besar berada di wilayah Malang Selatan yang merupakan kawasan pegunungan. 

Dari jumlah itu, hanya separuhnya yang bisa diungkap dengan jumlah pelaku 

tertangkap sebanyak 20 orang.5 

Enam rekanan Telkom yang biasa melakukan perawatan dan pemasangan 

kabel telepon ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diamankan Petugas Polsek 

Kepanjen karena terbukti melakukan pencurian tiang dan kabel telepon di 9 titik 

lokasi.6 

Berdasarkan data dan fakta pencurian kabel telepon di atas, perlu adanya 

tindakan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

memberantas tindak pencurian kabel telepon. Konsekuensi hukum atas tindakan 

                                                        
4 Detikinet, 6 Juli 2011, Tingkat Pencurian Kabel Telepon di Jabar Tinggi, 
http://www.detikinet.com/kanal/328/telecommunication 
5 Tempo Interaktif, 21 Agustus 2007, Akibat Pencurian Kabel, Telkom Malang Rugi Rp 1 Miliar, 
http://www.tempointeraktif.com  
6 Jawa Pos, 16 Desember 2010, Kab. Malang - 6 Rekanan Telkom Kompak Curi Kabel Telepon, 
http://www.jppn.co.id 
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kejahatan terhadap sarana telekomunikasi dapat diganjar dengan hukuman berat 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 

Telekomunikasi. Di samping itu, pelaku pencurian kabel telepon dapat pula 

didakwa dengan dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hal 

ini disebabkan pencurian kabel telepon selain menyebabkan kerugian aset (loss of 

asset) puluhan miliar rupiah, pencurian dan perusakan jaringan juga menimbulkan 

kerugian pendapatan (loss of revenue) akibat traffic telekomunikasi terhenti serta 

kerugian pelanggan karena fasilitas telekomunikasi terganggu.  

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

menyangkut masalah tinjauan secara yuridis sosiologis mengenai modus operandi 

yang dilakukan oleh para pencuri kabel telepon selama ini, khususnya di wilayah 

Malang, sehingga penelitian ini diberi judul: Tinjauan Yuridis Sosiologis 

Terhadap Modus Operandi Pencurian Kabel Telepon dan 

Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kabupaten Malang. 

 

B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah modus operandi pelaku pencurian kabel telepon yang 

terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang? 

b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kabel 

telepon yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui modus operandi pelaku pencurian kabel telepon 

yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian 

kabel telepon yang terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain: 

a. Secara teoritis  

1) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan 

yuridis sosiologis modus operandi pencurian kabel telepon yang terjadi 

di wilayah hukum Kabupaten Malang dan upaya pencegahannya. 

2) Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

mengenai modus operandi pelaku pencurian kabel telepon yang terjadi 

di wilayah hukum Kabupaten Malang dan upaya penanggulangannya 

serta dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. 

b. Secara Praktis 

1) Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pemberantasan dan 

penanggulangan tindakan pencurian kabel telepon yang terjadi di 

wilayah Malang guna meminimalisir kerugian yang dialami oleh PT. 

Telkom Tbk dan masyarakat atas tindakan pencurian kabel telepon 

tersebut. 
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2) Memberikan kontribusi dalam usaha pihak penyedia layanan telepon 

(PT. Telkom Tbk) untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi 

seluruh anggota masyarakat khususnya pelanggan telepon kabel. 

3) Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang tindak pidana pencurian.  

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang sesuai 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah 

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan 

tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya 

di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-

pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.7 

Metode pendekatan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk 

mendapatkan data primer, yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang 

dianalisis dalam hubungannya dengan realita empiris yang berupa hubungan 

timbal balik antara hukum dengan realita modus operandi pencurian kabel telepon 

yang dihadapi Polres Kabupaten Malang dalam penanganan pencurian kabel 

telepon.8 

                                                        
7 Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, hlm 35. 
8 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Penerbit Juri Metri, Jakarta, hlm. 20. 



 7

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, yaitu: 

wilayah hukum Polres Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi di wilayah hukum 

Polres Kabupaten Malang dikarenakan di wilayah tersebut marak kasus pencurian 

kabel telepon, khususnya di daerah-daerah yang masih terpencil dan agak sepi 

yang jauh dari pengawasan dalam hal ini di Kantor Polres Kabupaten Malang 

yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.1 Kepanjen Malang dan Kantor Telkom 

Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.11 Blimbing Malang. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data yang 

meliputi: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

yang berfungsi sebagai data utama yang terjadi pada tahun 2010 – 2011, 

hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yang 

dilakukan dalam kurun waktu pada bulan April sampai dengan Mei 2012.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan 

dokumentasi. Data dokumentasi berupa berita acara dan dokumen-

dokumen tahun 2010-2011, jumlah atau angka tindak pidana, dan 

sebagainya dalam bentuk dokumen/salinan. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Data primer akan dikumpulkan dengan: 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan atau pihak 

yang berkompeten. Responden yang diwawancarai adalah: 

(1) Kaurmintu Satreskrim Polres Malang: Aiptu Darta W.  

(2) Bagian Pemeliharaan Jaringan Telkom Malang: Heru Sumarsono 

2) Studi dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau 

arsip tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literature dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.9 

5. Metode Penentuan Responden 

Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik non random sampling 

yaitu penentuan responden secara teratur (tidak secara acak), sedangkan 

penentuan respondennya ditentukan dengan melihat tujuan peneliti (purposive 

                                                        
9 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar, Penerbit Andi, 

Yogyakarta, hlm. 37 
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sampling). Teknik ini biasanya dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

biaya. Sehingga tidak mengambil sampel dengan jumlah yang besar dan letaknya 

jauh. 

Responden sebagai pemberi tanggapan sangat diperlukan, mengingat 

dalam penelitian sosial (hukum) responden sebagai kunci untuk mendapatkan 

hasil penelitian untuk mengetahui bentuk, status sosial pelaku, dan motif pelaku 

modus operandi pencurian kabel telepon di wilayah hukum Polres Kabupaten 

Malang. Adapun responden dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kaurmintu Satreskrim Polres Malang: Aiptu Darta W. 

b. Bagian Pemeliharaan Jaringan Telkom Malang: Heru Sumarsono 

6. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.10 Berdasarkan data tersebut penulis 

dapat mengetahui modus operandi pencurian kabel telepon di wilayah hukum 

Kabupaten Malang.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedermikian rupa 

sebagai berikut: 

                                                        
10 Ibid, hlm. 65 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian hukum pidana, tindak 

pidana, tindak pidana pencurian, dan sanksi tindak pidana 

pencurian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai status sosial, bentuk, dan motif pelaku modus operandi 

pencurian kabel telepon yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten 

Malang berdasarkan tinjaun yuridis sosiologis. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai 

saran dari penulis. 

 

 


