
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku,

agama dan adat istiadat yang berbeda (plural). Sejak Negara ini

memprokamirkan kemerdekaanya maka, Indonesia menjadi Negara kesatuan

yang memiliki satu sistem hukum yang  berlaku secara Nasional. Sistem

hukum yang berasal dari  Negara Belanda yaitu Eropa Continental atau

sistem hukum civil law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah dengan

adanya  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih  tetap

berlaku.1

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang ditujukan kepada

seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Pidana

merupakan bagian dari hukum pidana materil, yang tujuannya agar dapat

menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat

agar  tidak melanggar hukum pidana.2 Sedangkan kejahatan merupakan salah

satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara

khusus.

1 Muksalmina.2011.Sistem Hukum  Civil Law ( Eropa Continental)
http://muksalmina.com/2011/01/11/histem-hukum-civil-law-eropa-continental. Diunduh Pukul
13.38. Wib.
2 Andrisman, T. 2007. Hukum pidana. Unila Press. Bandar Lampung.hlm 7
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Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam

kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan

berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam

kenyataan akan sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada

dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pada seiring perkembangan

masyarakat.3

Tindak kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar

hukum, atau melanggar undang-undang, yang dapat merugikan masyarakat

secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan,

kesopanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang dibuat setiap tahun

tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum. Korban

kejahatan selain mengalami kerugian perekonomian juga mengalami

kerugian kesusilaan dan kesusahan. 4

Hukum pidana adalah hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk

menjamin baik kebebasan atau hak pribadi mereka atau pun ketertiban dari

gangguan para arbiter, ulah golongan  atau pemerintah. 5 Akibat dari pada itu

mereka  harus mendapat sanksi  tegas dari Negara. Sanksi pidana tersebut

dapat berupa kurungan , penjara ,denda, atau pidana mati ini sesuai dengan

Pasal 10 KUHP. Pidana terdiri atas dua yaitu pidana pokok dan pidana

3 Prodjodikoro, W .2002. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Reflika
Aditama..hlm 15

4Hanum, L. 2008. Pediksi  jumlah kejahatan tahun 2008 -2010 pada  poltabes medan dan
sekitarnya.http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28450/5/Chapter%20I.Diunduh pukul
19.10 Wib

5 Husin, K dan Husin, B R. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lampung: Lembaga
Penelitian Universitas Lampung. hlm 23
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tambahan6. Pidana pokok meliputi : a) Pidana Mati, b) Pidana Penjara, c)

Pidana Kurungan, d) Pidana Denda dan e) Pidana tutupan ( ditambahkan ke

dalam KUHP dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 1946). Sedangkan

pidana tambahan meliputi : a) Pencabutan hak-hak tertentu, b) Perampasan

barang- barang tertentu dan c) Pengumuman putusan Hakim.

Sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sanksi formal dan sanksi

informal. Sanksi formal merupakan sanksi yang dirumuskan dan ditetapkan dalam

peraturan perundang- undangan secara tertulis dan dapat di paksakan berlakunya.

Sedangkan sanksi informal dirumuskan secara tidak tertulis seperti kebiasaan/adat

sehingga tidak dapat di paksakan. 7

Menurut “Encylopedie“, dikatakan bahwa kesengsaraan itu merupakan ibu dari

kejahatan.8 Menurut Beccaria kesengsaraan dan putus asa akan menimbulkan

pencurian sebagai suatu kejahatan 9. Orang miskin terdesak hingga putus asa, dan

kejahatan adalah jalan untuk mendapatkan nafkah.10Pandangan mengenai

kesenjangan ekonomi sosial banyak mempengaruhi kejahatan di masyarakat.

Didalam buku kriminologi yang disusun oleh Ny. L. Moeljatno dikatakan bahwa

“sistem ekonomilah yang terutama bertanggung jawab untuk adanya

kriminalitas”11. Pada kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam

kehidupan sehari-hari. Manusia dalam kehidupannya pasti akan selalu

6 Andrisman, T. 2011. Hukum Pidana “ Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia”. Bandar Lampung. hlm. 9
7 Ibid., hlm 3
8 Bonger, WA. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan .Ghalia Indonesia..

hlm.51.
9 Ibid., hlm.53
10 Ibid., hlm.55
11 NY. L. Moeljatno SH. 1992. Kriminologi , PT Bina Aksara.  hlm.93
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mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi, maka dalam diri manusia pikiran

yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan

mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang

tidak benar itu dinamakan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia tidak dapat dihilangkan tetapi hanya akan

bisa dikurangi, karena jika masalah-masalah ekonomi sosial itu masih ada dan

pemerintah tidak dapat untuk mengatasinya, maka dalam kehidupan manusia niat

jahat itu akan selalu muncul. Kejahatan yang sering terjadi belakangan ini adalah

kejahatan mengenai harta kekayaan, yaitu kejahatan pencurian. Pasal 362- 367

kitab undang –undang hukum pidana tentang pencurian. Sesuai Pasal tersebut

pencurian hanya dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan undang- undang ini.

Pencurian dipandang dari segi kriminologi maksudnya mencakup hal-hal sebagai

berikut 12 yaitu: 1) maksud pencurian, 2) sebab- sebab pencurian, 3) bagaimana

dilakukannya pencurian, 4) akibat pencurian dan 5) tipe- tipe pelaku pencurian.

Adanya pembangunan ekonomi sosial yang tidak merata akan menimbulkan

kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau

pedesaan. Terjadinya kesenjangan dan kemiskinan di daerah pedesaan tersebut,

sekarang ini banyak masyarakat di desa yang melakukan urbanisasi ke kota untuk

mengadu nasib supaya hidup lebih layak lagi. Di kota yang sudah padat akan

12 Sinaga .R.2011.Penerapan Hukum Pidana terhadap pencurian dalam keluarga kajian aspek
hukum pidana dan kriminologi dalam kasus no
(.490/Pid.b/2007/PN).http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30176/4/Chapter%20I di
unduh pukul 00.24 Wib.
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penduduk itu sudah tidak akan mampu menampung arus urbanisasi yang ada,

maka akan terjadi kesenjangan pangan, sandang, dan papan.Terjadinya

kesenjangan pangan, sandang, dan papan itu juga akan mengakibatkan

ketegangan sosial dan bahkan ledakan sosial yang akan menimbulkan masalah

pengangguran. Pengangguran akan mengakibatkan masalah sosial yang

berdampak negatif. Banyak gelandangan serta banyak jenis kejahatan seperti

pencurian, perampokan, penjambretan, dan sebagainya, yang pada gilirannya akan

menyengsarakan masyarakat.

Saat ini semakin banyak ditemukan tindak pidana, salah satu bentuk tindak pidana

yang  menjadi fenomena saat ini adalah pencurian. Contoh kasus yang terjadi

pada tanggal 10 agustus 2014 di desa Padang  ratu Sungkai utara sekitar pukul

17.00 Wib. Seorang pemuda (NA) pencurian batang besi (rel kereta api) yang

diangkut dengan truck bernomor polisi BE 9879 JE di Sungkai Utara berhasil di

bekuk jajaran kepolisian sektor Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara13 .

Pencurian rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) di Blambangan

pagar oleh Putra Irawan 33 tahun pada tanggal 4 September 2012 sekitar pukul

22.00 Wib dijalan rel kereta api jalur 1 Km 77+700 sampai 78+700 Kabupaten

Lampung Utara 14.

Kasus pencurian akhir-akhir ini banyak terjadi  dan membuat keresahan saja.

Bagaimana tidak, berbagai macam trik dilakukan dalam melakukan aksinya

dengan jumlahnya yang besar  dengan sasaran pencurian yang tak lagi terfokus

kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan disiang hari ditempat

13 BandarLampung News  Selasa, 21  Oktober Pukul 9.18 Wib
14 Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia , Putusan No, 290/Pid.B/2013/PN.KB.
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keramaian, seperti fasilitas perkeretaapian, bank, toko emas, swalayan, dengan

hasil rampokan  yang tidak tanggung-tanggung  jumlahnya. Hal ini menunjukan

bagaimana kreatifnya seseorang dalam melakukan tindak kejahatan pencurian.

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi  akan ancaman

hukuman  atau  pidana yang dapat menjerat mereka, jika terbukti melakukan

pencurian,  yaitu  penjara minimal 5 (lima) tahun untuk  pencurian biasa, atau

penjara  maksimal 9 (Sembilan) tahun untuk apabila pencurian tersebut didahului

atau diikuti dengan kekerasaan , dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur

hidup jika pencurian tersebut dilakukan 2 orang atau lebih  menimbulkan luka

berat dan meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman itu sudah tidak membuat

takut para pelaku.  Angka pencurian semakin meningkat dan cara –cara yang

digunakannya pun semakin canggih.

Pencurian merupakan tindak kriminalitas yang sangat menggangu kenyamanan

masyarakat.  Untuk itu perlu tindakan konsisten dalam menegakkan hukum,

sehingga terjadi kerukunan . Kemiskinan yang banyak mempengaruhi prilaku

pencurian ialah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya ada beberapa

hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana

hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta

menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :15

1) Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor intelegensia

b. Faktor usia

15 C.S.T. Kansil. 1984.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .Balai Pustaka.
Jakarta, , hlm. 257.
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c. Faktor jenis kelamin

d. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

2) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor pendidikan

b. Faktor pergaulan

c. Faktor lingkungan

Efek-efek pencurian dalam sebuah perkara atau perbuatan pasti ada efek

didalamanya hukum sebab akibat yang itu tidak bisa lepas dan selalu mengikuti.

Pencurian pada dasarnya adalah perbuatan jahat, maka di balik perbuatan tersebut

adanya efek yang merugikan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri.

Efek terhadap pelakunya :

a) Efek yang akan di alami bagi pelaku pencurian atas perbuatanya tersebut antara

lain, mengalami kegelisahan batin karena pelaku pencurian akan selalu dikejar-

kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatanya terbongkar, mendapat hukuman

yang berat apabila ia tertangkap yang sesuai dengan hukum yang di tetapkan,

mencemarkan nama baik karena jika ia terbukti mencuri sudah pasti namanya

tercemar di mata masyarakat.

b) Efek terhadap korban pencurian

Efek dari pencurian bagi korban diantaranya adalah dapat menimbulkan

kerugian harta, kekecewaan yang menimpa korban karena kehilangan

hartanya, keresahan jiwa dan ketakutan kerana harta merasa terancam.

Salah satu kejahatan yang terjadi akhir – akhir ini dan sangat menggangu

keamanan tansportasi kereta api yaitu banyaknya pencurian rel kereta api.
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Pencurian membuat banyak kekhawatiran kepada petugas petugas PT. KAI dan

masyarakat pengguna kendaraan umum kereta api ini karena dapat membahayakan

laju lalu lintas kereta api. Kenekatan seseorang sudah tidak memikirkan

keselamatan banyak orang lagi hanya demi mementingkan diri sendiri semata.

Karena itulah penulis melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Rel Kereta Api di Provinsi

Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang terkait dengan pencurian khususnya dalam

menghadapi kejahatan pencurian Rel Kereta Api, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah  faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian rel Kereta Api di

Propinsi Lampung ?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian Rel

Kereta Api di Propinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis

pun membatasi  ruang lingkup pada pembahasan substansi Hukum Pidana , baik

Hukum Pidana materil, hukum Pidana formil maupun hukum pelaksanaan  pidana

mengenai objek kajian terkait dengan kejahatan pencurian rel kereta api di

Propinsi Lampung dan penyelesaian hukum kepada Kitab Undang–Undang
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Hukum Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian. Lokasi penelitian yaitu di PT. KAI Bandar Lampung dan

Polresta Bandar Lampung dilaksanakan pada bulan Desember 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian

rel kereta api di Propinsi Lampung.

b. Untuk mengetahui upaya  yang dilakukan dalam menanggulangi  terjadinya

kejahatan pencurian Rel Kereta Api di Propinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua aspek , yaitu:

a. Kegunaan Teoritis dan Konseptual

Penulisan ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis  dan

pemahaman kepada  masyarakat, dapat memperkaya konsep atau teori yang

membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai

sebab – sebab terjadinya kejahatan atau tinjauan kriminologis. Serta diharapkan

dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak –

pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas

persoalan – persoalan kriminologi serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa
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yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang

mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk

menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga

dapat memecahkan bersama sebagai sarana memperluas wawasan bagi penulis.

D. Kerangka Teoristis dan Konseptual

1. Kerangka  Teoristis

Kerangka  Teoristis adalah konsep konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk menidentifikasi terhadap

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 16 Teori yang digunakan

didalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan

pengaturan upaya penanggulangan pencurian rel kereta api berdasarkan hukum

positif yang berlaku di Indonesia.

Teori tentang sebab- sebab kejahatan meliputi :17

1) Motivasi Intrinsik (Intern)

a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

b.Faktor intelegence

b. Faktor usia

c. Faktor jenis kelamin

2) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

a. Faktor pendidikan

b. Faktor pergaulan

16 Soekanto, S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. hlm.124.
17 C.S.T. Kansil. 1984.Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .Balai Pustaka.
Jakarta, , hlm. 257.
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c. Faktor lingkungan

d. Faktor Pekerjaan

e. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan

Kejahatan (PPK) termaksuk bidang “kebijakan kriminal” (“criminal policy”).

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu

“kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “ kebijakan atau upaya-upaya

untuk kesejateraan sosial (“social-walfare policy”) dan kebijakan atau upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat (“social-defance policy”).18 Dengan

demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal)

dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana). Maka kebijakan

hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif harus

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu,

berupa “social welfare” dan “social defence” (Berikut Skema Tujuan Kebijakan

Sosial).

18 Nawawi, Arif, Barda. 2011. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 73.

Sosial-Welfare
Policy

Sosial Policy

Sosial-Defance
Policy

Goal
SW/SD

Criminal Policy
Penal

Non Penal

-Formulasi
-Aplikasi
-Eksekusi
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Bertolak dari skema diatas, dapat diidentifikasikan hal-hal pokok sebagai

berikut:19

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social

welfare dan social defence

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakaukan dengan

pendekatan integral, ada keseimbangan “sarana penal” dan sarana “non penal”.

Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non

penal karena lebih bersifat preventif dan kebijakan penal memiliki

keterbatasan atau kelmahan yaitu bersifat fragmentaris/simplistic/tidak

struktural/fungsional.

c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan

“penal policy” atau “penal law enforcement policy” yang funsionalisasi/

operasionalisasi melelui tahap:

1). Formulasi( kebijakan legislatif)

2). Aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial)

3). Eksekusi( kebijakan eksekutif/ administratif)

Makna di terbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian

Republik Indonesia adalah untuk perkereta apian diselenggarakan dengan tujuan

untuk memperlancar perpindahan orang dan/ atau barang secara missal dengan se

lamat dan aman,nyaman,cepat,lancar, dan tepat,tertib dan teratur, efesien, serta

menunjang pemerataan ,pertumbuhan, stabilitas, pendorong,dan penggerak

pembangunan nasional. Undang-undang ini  memberikan pemahaman kepada

masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan  perkereta apian diperlukan adanya

19 Ibid,. Hlm 74
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acuan tertentu yang harus dipenuhi sehingga masyarakat akan mendapatkan

pelayanan yang baik secara profesional.

2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin

diteliti atau diketahui.20 Beberapa istilah yang memiiki arti luas dipersempit

sehingga dapat memfokuskan permasalahan. Sebaliknya, sbeberapa istilah

mengalami proses perluasan makna dengan tujuan mencari titik temu antara

konsep tertentu antara konsep dengan penerapannya dalam praktek.

Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang

memiliki kesamaan-kesaman pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus,

yang akan memudahkan menulusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian

khusus tersebut antara lain:

Menurut Moelyatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.21 Kriminologi adalah

ilmu  pengetahuan ilmiah tentang: a) perumusan sosial pelanggaran hukum,

penyimpangan sosial,kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku yang

termasuk dalam kategori penyimpangan sosial , pelanggaran hukum dan kejahatan

yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan,serta kedudukan dan

korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; d) pola reaksi sosial formal,

20 Soekanto, S. 1986,.Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. Hlm.124
21 Sianturi, S.R dan Kante, E.Y. 2002. Asas-Asas HukumPidana di Indonesia dan Penerapannya.

Satria Grafika. Jakarta. hlm 209
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informal terhadap penjahat, kejahatan dan korban kejahatan. Dalam pengertian

tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak- hak

asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak- hak asasi manusia dan

kesejahteraan sosial. 22

a. Kejahatan

Perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui

penjatuhan hukuman. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum

pidana. 23

b. Pencurian

Pencurian menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 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.24

c. Kereta Api

Kereta api adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin

sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya

dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat

transportasi.  Kereta api sebagai sarana transportasi atau sebagai alat

pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan

perekonomian suatu bangsa.25

22 Mustopa, M. 2007 kriminologi. FISIP UI PRESS. Depok hlm.14.
23 B. Simanjuntak: 73. dalam Hendar, S. 2011. Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan
perkosaan yang dilakukan antar anak.Universitas Lampung.Bandar Lampung. hlm.11
24 Dikutip dari www.anggarajusticia/tindak_pidana_pencurian.htlm diakses tanggal 25 September

2014 Pukul 11.07 WIB
25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian



15

d. Rel Kereta Api

Rel adalah logam batang untuk landasan jalan kereta api atau kendaraan

sejenis seperti trem dan sebagainya. Rel mengarahkan/memandu kereta api

tanpa memerlukan pengendalian. Rel merupakan dua batang logam kaku yang

sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Rel-rel tersebut

diikat pada bantalan dengan menggunakan paku rel, sekrup penambat, atau

penambat (seperti penambat pandrol).26

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan

dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis

menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang

dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika

penulisan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian kriminologi pengertian kejahatan jenis

pencurian pengertian perkeretaapian,teori terjadinya kejahatan dan upaya

penanggulangannya, memahami dan memperjelas masalah yang akan diselidiki

mengenai pencurial rel kereta api.

26 http://id.wikipedia.org/wiki/Rel. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di akses pukul
15.29 wib
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3. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang  metode  yang  digunakan dalam penulisan skripsi ini,

yang menjelaskan  mengenai  langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan

masalah, metode pengumpulan data yang merupakan penjelasan tentang darimana

data itu diperoleh dan pengolahan data serta metode analisis dan pembahasan.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil  penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga

memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai

Tinjauan kriminologis pencurian rel kereta api di propinsi Lampung.

5. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.


