
 

 

 

I . PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kereta api sebagai salah satu sarana transportasi, dibutuhkan oleh setiap lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu banyaknya masyarakat yang membutuhkan sarana 

kereta api, maka di butuhkan pula keamanan dan kenyamanan kereta api. Masalah 

ini menjadi hal yang penting karena sering terjadinya tindak pidana baik itu di 

atas kereta api  maupun kejahatan yang ada di lingkungan perkeretaapian itu 

sendiri. Terhadap bentuk-bentuk tindak kejahatan yang ada di lingkungan 

perkereta apian , yaitu antara lain pencopetan, penjambretan, penodongan, 

pencurian,  pencatutan karcis,  penumpang gelap (tidak memunyai tiket), 

penumpang yang berada ditempat yang tidak dibenarkan  serta orang-orang yang  

tidak berkepentingan di stasiun (emplasmen) yang bermaksud untuk melakukan 

perbuatan kriminal. 

 Seperti  di stasiun kereta api Tanjung Karang, pernah terjadi pencurian barang 

berupa tas  terhadap salah satu penumpang di dalam kereta api dari arah tanjung 

karang menuju kota bumi, sebelum pelaku  melarikan diri dari dalam kereta api, 

terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Polisi khusus kereta api (Polsuska) dan di 

amankan  sampai di stasiun selanjutnya. Setelah  sampai di stasiun kota bumi 

pelaku dibawa oleh Polsuska untuk dilakukan penindakan  selanjutnya sebelum 
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dibawa atau di serahakan kepada pihak kepolisian. Untuk itulah peran Polsuska 

dibutuhkan dalam penegakan hukum dilingkungan perkeretaapian. Dalam hal ini 

Polsuska itu sendiri dalam menjalankan perannya memiliki tugas tersendiri, 

berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2007  tentang perkeretaapian : 

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perkeretaapian dapat diberi    

kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 

penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

berwenang       untuk: 

 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, atau keterangan 

tentang terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian; 

b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan/atau 

tersangka tindak pidana di bidang perkeretaapian; 

c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perkeretaapian; 

d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain 

yang diduga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian; 
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e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang perkeretaapian; 

f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum 

atas terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian; 

g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di 

bidang perkeretaapian; 

h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak 

pidana di bidang perkeretaapian; dan 

i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya 

tindak pidana di bidang perkeretaapian. 

3. Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya 

kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Tugas pokok yaitu : 

1. Mengamankan hak Negara atas perkeretaapian 

2. Menyelenggarakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan atas penumpang, 

barang  dan instansi milik Negara 

3. Mengusahakan agar setiap orang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku 

di perkertaapian 

 

 

Tugas oprasi yaitu : 
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1. Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk pelanggaran dan tindak pidana 

yang mengganggu ketertiban dan keamanan di kereta api yang berjalan dan di 

stasiun (emplasme) 

2. Menertibkan dan mengamankan perkeretaapian dengan tujuan 

a. Menciptakan terselenggaranya fungsi perkeretaapian sebaik-baiknya 

b. Menciptakan dan memelihara ketertiban dan keamanan yang 

menguntungkan bagi umum (public servis) 

Guna mengungkapkan semua tindak pidana yang terjadi bagi seorang penyidik 

bukanlah merupakan suatu pekerjaan sangat indah, kesulitan ini terjadi karena 

peristiwa telah lampau yang akhirnya bagi saksi, baik saksi korban maupun saksi 

lainnya untuk menceritakan kembali apa yang terjadi saat itu, namun penyidikan 

tersebut memang sudah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh penyidik maka pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab dan perhatian khusus, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan seperti  salah tangkap dan sebagainya. 

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP,  penyidik pegawai negeri sipil adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang ditujukan selaku penyidik yang memunyai wewenang untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing . 

Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawab yang meliputi 

pembinaan di bidang perkeretaapian, dapat diberi wewenang khusus sebagai 
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penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 

perkeretaapian
1
. Sebagai langkah awal dari mekanisme sistem peradilan pidana, 

penyidikan merupakan salah satu tahap yang penting karena pada tahap inilah 

suatu keputusan akan dilanjutkan atau diberhentikan terhadap pemeriksaan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

Hasil dari penyidikan inilah, kemudian menjadi dasar bagi tindak pidana 

selanjutnya dalam penanganan suatu tindak pidana. Tugas dari penyidikan pada 

dasarnya adalah untuk mencari keterangan dan barang bukti yang kemudian 

menyeleksi hingga akhirnya didapat alat-alat bukti yang sah guna dilakukannya 

penuntutan dan tindakan selanjutnya. Penyidikan tehadap suatu tindak pidana 

merupakan tugas yang tidak mudah dan memerlukan pemusatan pikiran, serta 

pengerahan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Penyidikan dilaksanakan 

bukanlah berdasarkan dugaan-dugaan belaka, tetapi didasarkan pada suatu asas 

bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dan 

menghimpun bukti-bukti mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu 

sebelum suatu penyidikan dimulai  dengan konsekuensi upaya paksa terlebih 

dahulu perlu ditentukan dengan cermat berdasarkan segala data dan fakta yang 

diperoleh dari hasil peyidikan  bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai 

tindak pidana.  

                                                           

1
 UU Republik Indonesia NO 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian pasal 36 
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Penggunaan kereta api sangat mendambakan keamanan dan kenyamanan 

menggunakan kereta api baik keamanan dan ketertiban sebagaimana keamanan 

dan ketertiban masyarakat maupun keamanan perjalanan kereta api. Keamanan 

dan kenyamanan di stasiun dan di dalam kereta api. Problem sosial seperti 

tekanan ekonomi berakibat pada sulitnya masyarakat mencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang demikian masyarakat berprilaku nekad. 

Dilain pihak adanya upaya Polsuska dalam meminimalisirkan pelanggaran 

keamanan dan ketertiban tindak kriminal di dalam kereta api. 

Bertolak dari uraian diatas dan latar belakang diatas maka penulis tertarik 

mengangkat permasalahan tersebut terutama untuk mengetahui bagaimana 

peranan Posuska dalam, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang 

perkeretaapian berdasarkan latar belakang penulis  membahasnya dengan 

mengambil judul Skripsi : “Peranan Kepolisian Khusus kereta Api Dalam 

Penyidikan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Dalam Kereta Api” 

 

 

 

 

 

 

B. Permasalahan masalah dan Ruang Lingkup Penalitian 

 

1. Permasalahan 

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan 

dalam penulisan ini adalah : 
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1. Bagaimanakah koordinasi antara penyidik Polsuska dengan penyidik Polri 

dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api ? 

2. Apakah yang menjadi faktor  penghambat dalam penyidikan tindak pidana 

yang terjadi di kereta api? 

 

2.   Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah tindak pidana yang terjadi di dalam 

kereta api, penyidik Polsuska dan dan penyidik Polri dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana, agar pembahasan masalah tersebut tidak terlalu luas, 

maka ruang lingkup permasalahan terbatas pada Polsuska PT. KAI Tanjung  

karang dan tindak pidana didalam kereta api contohnya pencurin, penjambretan, 

tindak pidana lainnya yang terjadi di dalam kereta api. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penulisan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui koordinasi antara penyidik polsuska dengan penyidik polri 

dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor  penghambat dalam  penyidikan tindak 

pidana yang terjadi didalam kereta api 

 

2. Kegunaan penulisan 

Kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis : 

a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak polsuska,khususnya polsuska tanjung karang dalam rangka 

meningkatkan peranannya dalam penyidikan tindak pidana dibidang 

perkeretaapian, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi 

penelitian pribadi serta bagi semua pihak yang berniat untuk mengkaji dan 

meneliti permasalahan dibidang kepolisian khusus, khususnya dalam penegak 

hukum di lingkungan perkeretaapian 

b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

sebagai bahana masukan para pihak yang berkepentingan untuk menegakkan 

hukum 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti
2
 

Pelaksanaan penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP 

terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam 

rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6  Ayat (1) yaitu 

penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.  

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) pasal 6 ayat (1), penyidik adalah : 

1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang- undang 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 ayat (1) huruf b mempunyai 

wewenang sesuai Undang-undang yang memunyai dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

Menurut G.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 

menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

                                                           
2
 Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia.125 
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menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 

ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi 

dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok 

dengan masing-masing dan  menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan 

keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terdiri dari
3
 : 

a. faktor hukum/ Undang-undang 

b. faktor aparat penegak hukum 

c. faktor sarana/ Fasilitas 

d. faktor masyarakat 

e. faktor budaya 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah  kerangka yang menggambarkan hubungan antara hubungan 

antara konsep-konsep khusus merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan dieliti
4
 

a. Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu 

organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas 

untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi dan kerja sama.
5
 Koordinasi 

dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum 

                                                           
3
 Soerjono soekanto. Op, Cit. Hlm 4 

4
 Soerjono soekanto. Op, Cit. hlm 132 

5
 Inu kencana. 2001. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam negri. 

jatinangor. Bandung. Hlm 22 
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di daerah merupakan usaha mengadakan kerja sama yang erat dan efektif 

antara dinas-dinas sipil di daerah dengan aparat hukum 

b. Polsuska adalah karyawan PT.KAI yang ditujukan oleh prusahaan untuk 

mengikuti pendidikan polsuska yang khusus mempelajari undang-undang 

perkeretaapian, hukum pidana, laporan polisi, berita acara, dasar-dasar 

reserse, bela diri dan persenjataan
6
 

c. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat 

negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

enyidikan adalah melakukan penyidikan 
7
 

d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta cara yang 

diatur oleh undang-undang guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti 

yang dengan ada guna menemukan tersangkanya
8
 

e. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 

dilarang atau di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut
9
 

f. Perkeretaapian adalah segala seuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana, 

dan fasilitas penunjang kereta api yang disusun dalam suatu sistem
10

 

g. Koordinasi adalah peraturan dan pelaksanaan  pimpinan dalam suatu 

organisai atau lembaga agar bagian-bagiannya tertata dan berfungsi dengan 

                                                           
6
 Kamus besar Bahasa Indonesia 

7
 Pasal 1 butir 1 KUHAP 

8
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

9
 Moeljatno. Asas hukum pidana. Bumi aksara. Jakarta  1993 hlm 54 

10
 UU No.23 tahun 2003 tentang perkeretaapian 
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baiksebagaimana yang diinginkan sehingga dapat tersusun menjadi satu 

kebulatan yang ter integrasidengan cara seefesien mungkin
11

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Guna memudahkan pembaca dalam memahami ini, maka penulisan menyusun 

dengan sitematis sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka  konsepsional dan sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Sebagai dasar teori dalam literatur, maka bab ini diuraikan penjelasan mengenai 

masalah yang akan di bahas yang terdiri dari pengertian penyelidikan dan 

penyidikan, pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, pelaksanaan tugas 

penyidik, hubungan kordinasi dalam pelaksanaan penyidikan berdasarkan 

KUHAP. 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

                                                           
11

 Sunarto, perananan polisi dalam mengantisifi kejahatan yang dilakukan pelajar,Universitas 

Indonesia, 1992 hlm 67 
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Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh data 

yang akurat. Adapun metode yang diguanakan terdiri dari pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data, prosedur dan pengolahan data analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan berdasarka hasil penelitian terhadap 

permasalan dalam penelitian ini yaitu meliputin peran polisi khusus kereta api 

dalam penyidkan tindak pidana di bidang perkeretaapian dan peran polsuska 

dalam penyidikan tindak pidana dibidang perkeretaapia 

V. PENUTUP 

Pada bab ini memberika kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

`permasalahan yaitu peranan polisi khusus kereta api dalam penyidikan tindak 

pidana  dibidang perkeretaapian serta berisikan saran-saran penulisan mengenai 

apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pembahasan. 

 

 

 

 

 

 


