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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perubahan kehidupan manusia pada era globalisasi sekarang ini terjadi 

dengan cepat, karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian 

canggihnya dan kian cepatnya sehingga mau tidak mau masyarakat terkena 

dampaknya. Dalam segala bidang, manusia terus menerus mengalami perubahan 

karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir 

kian hari kian maju. Namun sebaliknya, dampak dari perkembangan jaman itu 

sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi 

negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi 

tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal yang diberi akal oleh Tuhan 

Yang Maha Kuasa ini memilih, mau kearah yang benar atau salah demi 

mewujudkan keinginannya.
1

 Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat – alat 

elektronik yang tentunya memerlukan tenaga listrik untuk menggerakkan alat – 

alat tersebut. Misalnya: lampu; televisi; telepon genggam; mesin cuci; komputer 

dan sebagainya. Karena begitu pentingnya tenaga listrik yang manfaatnya 

menjangkau dari kebutuhan rumah, kantor, sampai pabrik – pabrik maka tenaga 

listrik pun yang tadinya jarang digunakan sekarang telah berubah menjadi suatu 

barang primer dan harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan sehari – hari  

1
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 7. diakses pada 

tanggal 30 september 2017 pkl 22.04 
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dengan adanya fasilitas listrik seringkali tidak diimbangi dengan 

perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Akibatnya masyarakat sering 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai fasilitas 

pendukung yang memerlukan sumber energi tenaga listrik. Ini menjadikan 

masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik lebih dengan 

biaya serendah mungkin, sehingga pada akhirnya menggunakan listrik secara 

ilegal untuk kepentingan beberapa momen tertentu. Bahkan di Masa depan sarana 

Transportasi baik yang kendaraan beroda dua (motor) maupun beroda empat serta 

kereta api maupun pesawat akan menggunakan energi listrik meningat persediaan 

energi lain terkhusus berbahan fosil jumlahnya akan berkurang dari hari ke hari. 

Hal ini akan saja berdampak pada kelangsungan hidup manusia.  

Berdasarkan Putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga 

listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan, bahwa ini merupakan 

penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang 

sesuai dengan zaman, yaitu adanya energi listrik. Jadi, hanya merupakan 

perluasan makna barang sesuai dengan zaman (kemajuan teknologi). Sama juga 

halnya dengan pencurian aliran gas, yang menurut Nieuwenhuis dalam 

disertasinya tahun 1916, listrik dan gas termasuk barang karena untuk 

mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (tentu 

melalui kabel atau pipa) dan dapat di bagi.Kemudian, mucul uang giral, data dan 

program komputer yang dapat dipandang sebagai “barang”. Didalam KUHP 
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Kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang 

termasuk aliran listrik,gas ,dan seterusnya, sama dengan Rancangan KUHP.
2
   

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam 

masyarakt adalah tindak pidana pencurian listrik, baik yang dilakukan oleh orang 

perorangan maupun badan hukum yang notabene yang dijalankan oleh 

perseorangan atau organisasi tertentu. Dalam hal terjadinya pencurian listrik yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya, maka yang 

paling bertanggung jawab atas pencurian tersebut adalah pimpinan perusahaan 

tersebut.
3
 Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap jalannya 

perusahaan yang dipimpinnya, termasuk dalam hal terjadinya tindak pidana yang 

dilakukan perusahaan sebagai sebuah korporasi yang juga merupakan subjek 

dalam hukum. Dengan demikian yang dapat mewakili sebuah perusahaan dalam 

perbuatan hukum tertentu adalah oknum-oknum yang menjalankan perusahaan 

tersebut, yang dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan. 

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi 

masyarakat umum apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga 

listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau pergerak utama bagi kegiatan 

produksinya. Dengan jumlah pelanggan PLN yang tercatat lebih dari 4 juta rumah 

tangga, dapat dipastikan tidak sedikit desa dan kampung di Nusantara ini yang 

belum terjaring distribusi listrik. Ada juga yang sudah tersambung. Kondisi ini 

disebabkan oleh berbagai fakor. Yang utama tentu saja memang kapasitas 

                                                           
2
 jur.Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,Sinar Grafika 

,Jakarta, 2009, hal.102 
3
 repository.usu.ac.id. Budi Prakarsa Ketaren, Pertanggungjawaban pidana pimpinan 

perusahaan yang melakukan tindak pidana pencurian listrik ditinjau dari Undang-Undang 

ketenagalistrikan, diakses 15 Desember 2017 
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pembangkit listrik sendiri yang masih terbatas. Demikian pula lokasi pembangkit 

lsitrik yang memerlukan jaringan transmisi yang cukup jauh untuk terhubungkan 

dengan sentra penduduk. Ditambah lagi untuk jaringan distribusi ke rumah-rumah, 

dan praktik sambungan gelap yang tak sehat, menyebabkan losses yang besar sehingga 

memengaruhi keekonomian dalam pemasokan listrik ini. Keadaan demikin tentunya 

sungguh ironi jika dikaitkan dengan maraknya pencurian listrik yang dilakukan oleh 

berbagai oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga, maupun dari kalangan 

pengusaha yang mengoperasikan perusahaan mereka dengan menggunakan tenaga 

listrik yang diperoleh secara ilegal, yakni melalui tindakan pencurian. jelas hal ini 

sangat mempengaruhi keterbatasan ketersediaan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Untuk memasok aliran listrik ke daerah-daerah yang 

notabene belum terjangkau aliran listrik. 

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, 

listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri. Untuk sebagian orang yang 

mampu listrik dianggap barang murah yang dapat seenaknya dihambur – 

hamburkan pemakaiannya, tapi buat sebagian orang listrik juga merupakan barang 

yang mahal. Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh badan usaha milik negara 

yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat 

kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN. Tetapi karena harga listrik mahal 

maka ada juga orang – orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal 

atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan pribadinya. Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek 

yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan 
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yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian  

tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus 

pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar.  

Tindak Pidana Ketenagalistrikan Peristiwa pidana yang juga disebut tindak 

pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman pidana.  

1. Objektif Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum 

dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.  

2. Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 

undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau 

beberapa orang).
4
 

Dalam kasus pencurian aliran listrik, selain dalam hal ini pihak kepolisian 

yang mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum pihak PLN 

yang merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam 

pendistribusian pemakaian ketenagalistrikan dan merupakan pihak korban yang 

dirugakan dalam tindakan pencurian aliran listrik memeiliki aturan tersendiri 

untuk melakukan penegakan hukum. Pihak kepolisian dalam melakukan 

penegakan hukum dalam kasus pencurian aliran listrik lebih cenderung melakukan  

penegakan hukum dengan menggunakan aturan yang ada dan sudah 

berlaku baik dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP atau 

Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dimana didalamnya 

terdapat pemberian sanksi yang tidak hanya pemberian sanksi denda tetapi juga 

                                                           
4
 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2009, hal. 175`. 
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sanksi kurungan.
5
 Sedangkan dari pihak pencurian aliran listrik lebih cenderung 

melakukan penegakan hukum dengan menggunakan aturan yang ada dan sudah 

berlaku baik dengan menggunakan aturan yand ada dalam KUHP atau Undang-

undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan pada Keputusan 

Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban 

Pemakaian Tenaga Listrik, dimana didalamnya sanksi yang diberikan terhadap 

para pihak yang melakukan pencurian aliran listrik hanya berupa pemberian 

tagihan susulan, pemutusan sementara dan bongkar rampung. Antara kepolisian 

dan PLN dalam menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut pasti memiliki 

kendala yang berbeda serta upaya yang dilakukan juga berbeda. Walaupun 

memiliki perbedaan namun kedua instansi tersebut memiliki tujuan yang sama 

yaitu sama-sama bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. 

Di Indonesia banyak terdapat hukum salah satunya yaitu hukum pidana. 

Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan 

masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana 

adalah perintah-perintah atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan yang 

diancam dengan suatu sanksi pidana, barang siapa yang melanggar kesemua 

aturan terdapat syarat-syarat bagi akibat hukum dan kesemua aturan tersebut 

untuk menjatuhi dan menjalankan suatu perbuatan yang dilakukan.
6
  Pengaturan 

hukum yang demikian yang menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat, reaksi 

sosial ini akan nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan 

                                                           
5
 hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum//view/384. diakses pada tanggal 30 

september 2017pkl 23.52 
6
 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 

34. diakses pada tanggal 1 september 2017pkl 04.20 
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meningkat. Kejahatan merupakan fenomena-fenomena yang terjadi dikehidupan 

masyarakat, salah satu contoh fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah 

pencurian. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya terdapat dalam pasal 

362KUHP yaitu: “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 denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

Saat ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, 

bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran 

melakukan pencurian, namun arus listrik bahkan dapat menjadi objek pencurian. 

Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik 

demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak terhitung 

atau gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara. Tenaga 

listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah 

satu sumber energi utama, ketenaga listrikan adalah suatu bentuk energi sekunder 

yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam 

keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika 

atau isyarat.
7
 Kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya. 

di Makassar sendiri sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan terdapat 

pencurian listrik hal ini dikarenakan banyak masyarakat ingin pembayaran 

rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-

besarnya. 

                                                           
7
 Undang-Undang KetenagaListrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2. diakses pada 

tanggal 1 september 2017pkl 07.52 
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Makassar (ANTARA Sulsel) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

melaporkan tindakan pengusaha mobil ternama Sulawesi Selatan Soedirjo Aliman 

alias Jen Tang yang dituding melakukan pencurian listrik ke Mapolda Sulselbar. 

"Iya, laporannya sudah masuk dan yang melapor langsung itu PT PLN. PLN 

melaporkannya setelah bukti dugaan pencurian listrik didapatkannya," ujar Kabid 

Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Frans Barung Mangera di Makassar, Senin. 

Dia mengatakan, laporan yang dilayangkan PT PLN ini, setelah menemukan bukti 

adanya pencurian listrik berkapasitas 105 kVA di Hotel Swissbell In (bekas 

bioskop Benteng) yang terletak di Polres Pelabuhan Jalan Pasar Ikan Makassar. 

"Saat ini pihak Ditreskrim Polda Sulselbar masih sementara mengumpulkan data-

data terkait laporan itu, tentunya laporan ini akan diproses sesuai hukum, tindakan 

pencurian yang dilakukan terlapor pasti akan ditindaki,`` tandasnya. Sementara 

Pelaksana Harian (PH) Manager PLN Makassar Utara, Alimuddin mengatakan 

bahwa, saat ini pihak PLN telah melakukan penyegelan terhadap Hotel Mewah 

milik Jen Tang itu.
8
 Dijelaskan Alimuddin, pencurian listrik ini ditemukan saat 

terjadi gangguan di sekitar lokasi Hotel. Tim unit gangguan PLN pun melakukan 

pencarian terhadap sumber kerusakan, dan menemukan jika terdapat 

penyalahgunaan listrik yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran listrik 

"Kami belum bisa pastikan sudah berapa lama mereka melakukan 

pencurian karena ini baru kami temukan pada tanggal 20 April 2016," ujarnya. 

Akibat dari perbuatan itu, PLN selain melaporkan Jen Tang ke Ditreskrim Polda 

Sulselbar, Pihak PLN juga meminta ganti rugi sebesar Rp800 juta. "Kasus 

pencuriaan listrik ini sudah kita laporkan. Dan saat ini sudah dilakukan 

penyegelan, karena tindakan Jen Tang ini dinilai sangat merugikan pihak PLN," 

tandasnya Sementara Kepala Penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) PLN 

Wilayah Sulselbar Jusman menyayangkan tindakan pencurian listrik yang 

dilakukan Jen Tang. Perbuatan Jen Tang merupakan tindak pidana sesuai pasal 

362 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara. Pengacara Jen Tang, Onny 

Ricardy yang dikonfirmasi terpisah mengaku masih melakukan koordinasi dengan 

kliennya dan belum mengambil langkah-langkah hukum. Menurutnya ia belum 

bisa menjelaskan lebih jauh terkait kasus tersebut karena sejauh ini masih 

mempelajari masalah tersebut. 

 

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana dibidang 

ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat 

menyebabkan kerugian bagi PLN sebagai pihak yang menjaul listrik. Bahkan 

sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan kerugian negara, mengingat PLN  

                                                           
8
 makassar.antaranews.com, 20 Aril 2016. pln-laporkan-pengusaha-ternama-karena-

mencuri. diakses pada tanggal 30 september 2017pkl 22.15 

https://makassar.antaranews.com/berita/74044/pln-laporkan-pengusaha-ternama-karena-mencuri
https://makassar.antaranews.com/berita/74044/pln-laporkan-pengusaha-ternama-karena-mencuri
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adalah BUMN yang disubsidi oleh negara
9
. Sanksi terhadap Pencurian listrik ini 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) yang 

berbunyi: Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya 

secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah. Bertitik tolak pada uraian_uraian yang telah di kemukakan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang 

berkaitan dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS-YURIDIS TERHADAP 

TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK  “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini diangkat Rumusan Masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sebab-sebab terjadinya pencurian aliran listrik di PLN Wilayah 

Sulselbar dan upaya penanggulangannya? 

2. Bagaimana penanggulangan pencurian listrik di PLN Wilayah Sulselbar, 

ditinjau dari aspek hukum pidana? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui  upaya PLN terhadap tingkat pencurian aliran listrik di PLN 

Sulselbar. 

                                                           
9
 .satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln. diakses pada tanggal 30 

september 2017pkl 22.30 

http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln
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2.  Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum dan pihak 

PLN dalam menanggulangi tindak pidana pencurian aliran listrik di Kota 

Makassar, Apakah berbasis pada sebab-sebab terjadinya pencurian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam usulan penelitian ialah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis, memberikan sumbangan ide/pemikiran tentang Tinjauan 

Yuridis-Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik . 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis, memberikan pemahaman dan masukan bagi masyaakat 

yang terkait dengan masalah Tinjauan Yuridis-Kriminologis Terhadap 

Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik. 

 

E. Metode penelitian 

1. Metode pendekatan 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian 

hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan 

yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan 

iniadalah yuridis kriminologis. dengan maksud dan tujuan untuk 

menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada 

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 
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2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data di lapangan. Lokasi yang di pilih untuk melakukan 

penelitian adalah di Kantor PLN Wilayah Sulselbar, Polda Sulselbar dan 

Masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dari 

penulisan hukum ini. Alasannya karena di lokasi tersebut masyarakat 

masih banyak melanggar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan. 

 

3. Jenis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis sebagai berikut : 

a. Data primer Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari 

sumber utama yang di dapatkan melalui wawancara, dokumen 

tertulis, file pada tempat yang di lakukan penelitian 

b. Data sekunder Bahan penelitian yang berasal dari studi 

kepustakaan dengan mengkaitkan beberapa bahan literature yang 

bersangkutan dengan permasalahn yang di teliti 

c. Data tersier/data penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, 

majalah, berita, jurnal hukum, artikel. 
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4. Teknik pengumpulan data penelitian 

a. Wawamcara 

Adalah penulis dengan memperoleh dan mengumpulkan data melalui 

proses Tanya jawab dengan pihak terkait dengan permasalah atau 

mengetahui banyak tentang permasalahnnya yaitu; 

1. Aparat Dit Reskrimsus Kepolisian daerah Sulselbar 

2.  Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT. PLN 

Area Kota Makassar 

b. Studi dokumentasi 

 Suatu cara pengumpulan bahan-bahan, dalam hal ini berkenaan dengan 

proses penelitian serta di tambah dengan penelusuran perundang undangan 

c. Studi kepustakaan 

 Melalui pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakan melalui 

beberapa literature seperti jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau 

suber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan hukum ini 

d. Studi internet  

Suatu cara pengumpulan bahan-bahan dengan cara penelusuran internet 

atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik analisa data  

Metode yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode 

analisis deskriptif-kualitatif. Deskriptif karena bertujuan untuk  
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mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya 

mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi 

yang sekarang ini terjadi atau ada. 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penelitian membagi dalam empat 

bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat alasan 

atau faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian tersebut, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang bersumber daro peraturan 

perundang-undangan maupun literatur yang lainya berkaitan dengan permasalahan 

tentang penelitian yang akan dikalukan oleh penulis. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai permasalahan yang 

diangkat oleh penulis. 

BAB IV : PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang perlu 

disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti serta saran bagi 

peneliti selanjutnya. 


