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Abstrak 

Persidangan secara elektronik merupakan salah satu bentuk pemanfaatan 
teknologi di bidang penegakan hukum di era globalisasi. Penyelenggaraan persidangan 
secara elektronik senyatanya telah beberapa kali dilaksanakan hanya saja 
pelaksanaannya secara massal merupakan hal baru dalam hukum acara pidana 
Indonesia. Sehingga pemetaan mengenai tata laksananya terutama pada tahap 
pembuktian di persidangan dinilai masih mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu 
artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pembuktian perkara pidana 
melalui persidangan secara elektronik, kendala dalam melakukan pembuktian perkara 
pidana melalui persidangan secara elektronik, serta mengkaji model ideal pembuktian 
perkara pidana melalui persidangan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data penelitian ini bersumber dari data 
primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan sistematis dan 
pemaparan deskriptif guna diuraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan 
dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian perkara pidana 
melalui persidangan secara elektronik tidak jauh berbeda dengan ketentuan KUHAP, 
hanya saja dilakukan melalui media elektronik. Kendala yang terjadi seperti 
permasalahan teknis dan SDM, permasalahan koordinasi, permasalahan fasilitas, faktor 
terdakwa serta akses masyarakat. Kemudian, model ideal pembuktian secara elektronik 
yakni mengenai keseragaman aturan, peningkatan kinerja SDM, peningkatan dan 
pengadaan fasilitas, peningkatan koordinasi, peningkatan perlindungan HAM, serta 
standarisasi persidangan secara elektronik. 
 
Kata Kunci: Pembuktian, Pidana, Persidangan Elektronik. 
 
Abstract 

The electronic trial is one form of technology utilization in law enforcement in the 
era of globalization. In fact, the implementation of an electronic trial has been carried out 
several times, but its implementation in bulk is a new thing in Indonesian criminal 
procedural law. So that the mapping of the implementation, especially at the proof stage at 
the trial, is still considered to be experiencing various obstacles. Therefore, this article aims 
to examine and analyze evidence of criminal cases through electronic trials, obstacles in 
proving criminal cases through electronic trials and examines the ideal model of proving 
criminal cases through electronic trials. This study uses an empirical juridical approach 
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and a normative juridical approach. The data of this research are sourced from primary 
data and secondary data. The data obtained were then processed systematically and 
descriptively to describe the problems related to the investigation. The study results show 
that proving criminal cases through electronic trials is not much different from the 
provisions of the Criminal Procedure Code, only that it is carried out through electronic 
media. Constraints include technical and human resources problems, coordination 
problems, facility problems, defendant factors, and community access. Then, the ideal 
model of electronic evidence is the uniformity of rules, improving the performance of 
human resources, improving and procuring facilities, improving coordination, increasing 
human rights protection, and standardizing electronic trials. 
 
Keywords: Evidence, Criminal, Electronic Trial. 
 
A. Pendahuluan 

Hukum Acara Pidana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), yaitu serangkaian peraturan yang mengatur mekanisme dan tata 
cara para aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana, dengan 
memperhatikan dua aspek penting yang merujuk pada kepentingan perseorangan (hak 
seseorang) dan kepentingan masyarakat yang menderita kerugian dalam proses pidana. 
Sehingga tujuan dengan hadirnya hukum acara pidana yaitu pertama, menggali 
kebenaran materiil; kedua, membuat ikhtisar yang di dasarkan atas hukum keyakinan 
dan rasa keadilan; kedua, tata laksana putusan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah.1 
Untuk menemukan kebenaran tersebut, diantaranya yaitu dengan melakukan 
pembuktian. Pembuktian dapat dijabarkan sebagai suatu proses yang menjadikan dalil-
dalil hukum sebagai landasannya di dalam pemberian kejelasan berkenaan dengan 
kedudukan hukum bagi para pihak di persidangan.2 

Pembuktian juga dapat diartikan sebagai bagian dari proses persidangan di 
pengadilan dalam rangka menemukan serta mempertahankan suatu kebenaran,3 baik 
penuntut umum, hakim, penasihat hukum dan terdakwa yang hakikatnya semua terikat 
dan tunduk pada aturan mengenai mekanisme dan keabsahan alat bukti yang telah 
ditentukan undang-undang.4 Pembuktian juga memiliki tujuan guna mendapatkan 
kejelasan terkait kebenaran dari suatu kejadian, sehingga kejadian tersebut memperoleh 
kebenaran yang bisa diterima oleh akal.5 

Pengertian pembuktian di atas menunjukkan bahwa menilai pembuktian tidaklah 
dapat dilakukan dengan keleluasaan penuh dan dilakukan dengan caranya sendiri 
terlebih lagi dengan cara yang menyimpang dengan regulasi yang ada. Terkhusus kepada 
majelis hakim, selama persidangan berlangsung ia perlu serius, cermat dan teliti dalam 
mengkaji dan menilai suatu pembuktian tersebut apakah sudah sesuai, benar dan relevan 
dengan kejadian yang terjadi. Hakikatnya memang alat bukti yang dihadirkan di 
persidangan merupakan sebagai dasar hakim dalam melakukan pertimbangan 
putusannya. Hari Sasangka dan Lily Rosita mengutarakan bahwa segala hal yang 
mempunyai keterkaitan dengan satu perbuatan yang menjadi perkara di pengadilan 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuktian untuk meyakinkan hakim 

                                                           
1 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 

2010, hlm. 14. 
2 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hlm. 2.  
3 C. McGlynn, “Rape trials and sexual history evidence: Reforming the law on third-party evidence”, The Journal of 

Criminal Law 81, no. 5 (2017): 367-392, 369. 
4 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, Yuridika 32, no. 

1, (2017): 17-36, 21. 
5 Op.Cit. 
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and a normative juridical approach. The data of this research are sourced from primary 
data and secondary data. The data obtained were then processed systematically and 
descriptively to describe the problems related to the investigation. The study results show 
that proving criminal cases through electronic trials is not much different from the 
provisions of the Criminal Procedure Code, only that it is carried out through electronic 
media. Constraints include technical and human resources problems, coordination 
problems, facility problems, defendant factors, and community access. Then, the ideal 
model of electronic evidence is the uniformity of rules, improving the performance of 
human resources, improving and procuring facilities, improving coordination, increasing 
human rights protection, and standardizing electronic trials. 
 
Keywords: Evidence, Criminal, Electronic Trial. 
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1 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 

2010, hlm. 14. 
2 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hlm. 2.  
3 C. McGlynn, “Rape trials and sexual history evidence: Reforming the law on third-party evidence”, The Journal of 

Criminal Law 81, no. 5 (2017): 367-392, 369. 
4 Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, Yuridika 32, no. 

1, (2017): 17-36, 21. 
5 Op.Cit. 

mengenai kebenaran bahwa telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang 
dilakukan oleh terdakwa, itu demikian diartikan sebagai alat bukti.6 

Alat bukti diatur pada KUHAP pasal 184 ayat (1) mengenai diantaranya: pertama, 
Keterangan Saksi; kedua, Keterangan Ahli; ketiga, Surat; keempat, Petunjuk; kelima, 
Keterangan Terdakwa. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dilaksanakan dengan 
efektif, efisien dan cepat jika memiliki minimal 2 alat bukti atau lebih yang integral dan 
menjadikan keyakinan hakim di pengadilan sebagai landasannya. Adapun dibawah ini 
dapat kita ketahui teori pembuktian yang biasa dipakai pada saat melakukan 
penyelesaian perkara pidana yaitu: 
1. Pembuktian berdasarkan undang-undang yang berlaku secara positif ( mengabsahkan 

pembuktian yang benar hanya menurut undang-undang); 
2. Pembuktian atas dasar keyakinan hakim saja; 
3. Pembuktian menurut keyakinan hakim secara logis; 
4. Pembuktian atas dasar keyakinan dari hakim dan suatu undang-undang yang berlaku 

(dalam pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim dengan mengacu undang-
undang secara positif).7  

Pada keempat terori tersebut ditegaskan dalam KUHAP jika dalam mekanisme 
dalam membuktikan suatu perbuatan membutuhkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah 
menurut hukum.8 Transformasi teknologi yang kian canggih kini menghadirkan 
kemudahan-kemudahan bagi manusia diantaranya dalam berkomunikasi dengan orang 
lain, meskipun jarak yang jauh namun koneksi untuk berinteraksi bisa dilakukan. 
Begitupun di dalam praktek persidangan contohnya pada hakim saat ini seringkali 
memanfaatkan teknologi dalam proses persidangan yaitu dengan cara sidang 
teleconference atau secara elektronik dan informasi mengenai pengadilan lebih mudah 
diketahui saat ini dengan cara mengakses fitur aplikasi yang dihadirkan oleh pihak 
pengadilan, hal tersebut hadir akibat adanya teknologi yang tengah berkembang saat 
ini.9 

Sejatinya pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah 
Agung,10 telah mencoba mengaplikasikan pembaharuan yang progresif yaitu pada 
transmutasi yang bersifat murah, sederhana dan cepat terhadap pelayanan publik yang 
ditujukan untuk masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi yang salah satunya 
berkenaan dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam 
peraturan tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara 
Elektronik yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 
2020. 

Suatu sistem penegakan hukum di pengadilan yang integral seperti memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa dilakukan dengan memanfaatkan 
teknologi dalam pelaksanaannya merupakan suatu terminologi dari persidangan 
elektronik.11 Pada 13 April 2020 menjadi awal disetujui nya Pelaksanaan Persidangan 
Elektronik dibuktikan dengan adanya PERMA yang disusun oleh Pokja dengan mengacu 
SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan 
Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian di tindak lanjuti dengan Nota 
Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan 

                                                           
6 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju: Bandung, 2003, hlm. 11. 
7 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana,….,hlm. 62-64. 
8 Lihat Pasal 183, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
9 Anggi A.A. Putri dan Dahlan Ali, “Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring 

(Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19”, Syiah Kuala Law Journal 4, no. 3 (2020): 252-265, 258. 
10 Desyanti, Sudarsono, Muchamad Ali Safa’at, danTunggul Anshari Setia Negara, “The Original Intent of Settings Judicial 

Review of Local Regulations in Indonesia”, International Journal of Multicultural and Multireligious 
Understanding 8, no. 9 (2021): 300-307, 300. 

11 J. Donoghue, “The rise of digital justice: Courtroom technology, public participation and access to justice”, The Modern 
Law Review 80, no. 6 (2017): 995-1025. 
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Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui 
Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19. 

Secara rinci, pada tataran pranata peradilan pada mekanismenya terdapat 3 pihak 
yang terlibat dan menyikapi dengan responsive yaitu; a). Kejaksaan Agung dengan 
menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung dengan substansinya berkaitan 
dengan optimalisasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi di tengah upaya 
mencegah COVID-19, dengan memformulasikan sidang pidana melalui video conference 
di pengadilan. Di samping itu diperkuat kembali dengan diterbitkannya Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di 
Lingkungan Kejaksaan RI berdasarkan Intruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020. b). 
Dikeluarkannya surat yang telah ditandatangani Dirjen Badan Peradilan Umum oleh 
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Persidangan Perkara Pidana secara 
elektronik. c). Menkumham (Menteri Hukum dan HAM ) menandatangani surat yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang  
Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di lembaga 
pemasyarakatan (lapas) dengan diantara substansinya berkaitan dengan sidang bisa 
dilakukan di lapas atau melalui sidang teleconference dan bersifat umum dan terbuka 
melalui live streaming/ internet.12 

Eksistensi persidangan secara elektronik untuk perkara pidana telah dilaksanakan 
bahkan sebelum aturan di atas muncul, seperti pada Tahun 2017 dalam kasus e-KTP 
yakni terdapat dua terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto dengan kasus perkara korupsi E-
KTP. Pada saat itu terdapat saksi yang bernama Paulus Tanos, memberikan alasan 
tentang kesaksiannya bahwa ia saat ini berdomisili di Singapura, sehingga dalam 
mendengarkan kesaksiannya tersebut pihak pengadilan menggunakan media 
telekonferensi. Hakikatnya persidangan secara elektronik sebagai implementasi dari 
pemanfaatan teknologi informasi yang sebagaimana regulasinya berkenaan dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hal 
tersebut bertujuan dengan mengefektifkan dan menjadikan efisien suatu pelayanan 
terhadap publik dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kepastian hukum dan yang 
paling penting rasa aman terhadap pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.13 
Persidangan secara elektronik yaitu suatu sidang dimana alat bukti yang dihadirkan 
diantaranya bentuk dari dokumen elektronik.14 Dalam pelaksanaan pembuktian yang di 
persidangan secara elektronik salah satunya pemeriksaan saksi sangat perlu untuk 
dilaksanakan secara profesional, tanggungjawab dan tertib pada praktik 
penyelenggaraannya.15 

Secara umum, menurut M. Yahya Harahap, persidangan secara elektronik 
digunakan untuk memeriksa perkara bagi pihak yang tidak menghadiri persidangan 
secara langsung di pengadilan dengan beberapa sebab yaitu dalam kondisi yang tidak 
bisa ditinggalkan, terancam, berlokasi di luar kota/negeri dan faktor kesehatan. Pada 
perkembangan nya, di sejumlah negara mengenai mekanisme pemeriksaan saksi 
terdapat bentuk baru yaitu; yang tidak dapat hadir ke persidangan baik dalam keadaan 
terancam, keadaan yang tidak dapat ditinggalkan, faktor kesehatan, atau sedang berada 
diluar kota/negeri. Pada masa belakangan ini, di beberapa negara tata cara pemeriksaan 
saksi memiliki bentuk baru diantaranya: 

 
 

                                                           
12 Suhendra, Erli Salia, and Sri Sulastri, “Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid 19 

(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)”, Doctrinal 6, no. 2 (2021): 84-99, 94. 
13 T.S. Kurnia, Umbu Rauta, Arie Siswanto, F. Hukum, U. Kristen, S. Wacana, and J. Tengah, ”E-Government Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum 46, no. 2 (2017): 170-81, 176. 
14 I. Gede Sadia Dwi Ratmaja dan I. Ketut Mertha, “Analisis Dasar Pertimbangan Penerapan Dokumen Elektronik Dalam 

Persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 284-294. 
15 Lihat Pasal 4 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
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Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui 
Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19. 

Secara rinci, pada tataran pranata peradilan pada mekanismenya terdapat 3 pihak 
yang terlibat dan menyikapi dengan responsive yaitu; a). Kejaksaan Agung dengan 
menerbitkan surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung dengan substansinya berkaitan 
dengan optimalisasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan fungsi di tengah upaya 
mencegah COVID-19, dengan memformulasikan sidang pidana melalui video conference 
di pengadilan. Di samping itu diperkuat kembali dengan diterbitkannya Kebijakan 
Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di 
Lingkungan Kejaksaan RI berdasarkan Intruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020. b). 
Dikeluarkannya surat yang telah ditandatangani Dirjen Badan Peradilan Umum oleh 
Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Persidangan Perkara Pidana secara 
elektronik. c). Menkumham (Menteri Hukum dan HAM ) menandatangani surat yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang  
Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 di lembaga 
pemasyarakatan (lapas) dengan diantara substansinya berkaitan dengan sidang bisa 
dilakukan di lapas atau melalui sidang teleconference dan bersifat umum dan terbuka 
melalui live streaming/ internet.12 

Eksistensi persidangan secara elektronik untuk perkara pidana telah dilaksanakan 
bahkan sebelum aturan di atas muncul, seperti pada Tahun 2017 dalam kasus e-KTP 
yakni terdapat dua terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto dengan kasus perkara korupsi E-
KTP. Pada saat itu terdapat saksi yang bernama Paulus Tanos, memberikan alasan 
tentang kesaksiannya bahwa ia saat ini berdomisili di Singapura, sehingga dalam 
mendengarkan kesaksiannya tersebut pihak pengadilan menggunakan media 
telekonferensi. Hakikatnya persidangan secara elektronik sebagai implementasi dari 
pemanfaatan teknologi informasi yang sebagaimana regulasinya berkenaan dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hal 
tersebut bertujuan dengan mengefektifkan dan menjadikan efisien suatu pelayanan 
terhadap publik dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, kepastian hukum dan yang 
paling penting rasa aman terhadap pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.13 
Persidangan secara elektronik yaitu suatu sidang dimana alat bukti yang dihadirkan 
diantaranya bentuk dari dokumen elektronik.14 Dalam pelaksanaan pembuktian yang di 
persidangan secara elektronik salah satunya pemeriksaan saksi sangat perlu untuk 
dilaksanakan secara profesional, tanggungjawab dan tertib pada praktik 
penyelenggaraannya.15 

Secara umum, menurut M. Yahya Harahap, persidangan secara elektronik 
digunakan untuk memeriksa perkara bagi pihak yang tidak menghadiri persidangan 
secara langsung di pengadilan dengan beberapa sebab yaitu dalam kondisi yang tidak 
bisa ditinggalkan, terancam, berlokasi di luar kota/negeri dan faktor kesehatan. Pada 
perkembangan nya, di sejumlah negara mengenai mekanisme pemeriksaan saksi 
terdapat bentuk baru yaitu; yang tidak dapat hadir ke persidangan baik dalam keadaan 
terancam, keadaan yang tidak dapat ditinggalkan, faktor kesehatan, atau sedang berada 
diluar kota/negeri. Pada masa belakangan ini, di beberapa negara tata cara pemeriksaan 
saksi memiliki bentuk baru diantaranya: 

 
 

                                                           
12 Suhendra, Erli Salia, and Sri Sulastri, “Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid 19 

(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)”, Doctrinal 6, no. 2 (2021): 84-99, 94. 
13 T.S. Kurnia, Umbu Rauta, Arie Siswanto, F. Hukum, U. Kristen, S. Wacana, and J. Tengah, ”E-Government Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum 46, no. 2 (2017): 170-81, 176. 
14 I. Gede Sadia Dwi Ratmaja dan I. Ketut Mertha, “Analisis Dasar Pertimbangan Penerapan Dokumen Elektronik Dalam 

Persidangan Perkara Pidana”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 284-294. 
15 Lihat Pasal 4 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

a) Memberi suatu keterangan yang diperiksa di belakang layar (behind a screen) 
b) Persidangan dilakukan berdasarkan “tayangan langsung” dengan di hubungkan ke 

ruang sidang 
c) Persidangan melalui “tayangan langsung” yang disambungkan ke ruang sidang (by live 

television link); 
d) Perekaman persidangan (videotape record), dimana rekaman tersebut yang nantinya 

ditampilkan.16 
Penyelenggaraan persidangan secara elektronik memulai lembaran baru dalam 

dunia hukum acara di Indonesia terutama dalam perkara pidana.17 Sehingga pemetaan 
mengenai tata laksananya terlebih pada tahap pembuktian di persidangan dinilai masih 
mengalami berbagai kendala. Kendala yang dimaksud seperti salah satu contoh yakni 
ditundanya sidang pembacaan dakwaan terhadap pendiri FPI (Front Pembela Islam) yaitu 
pada kasus pelanggaran kerumunan pada saat pandemi dan pemalsuan hasil Swab Test 
Covid-19 yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab pada 16 Maret 2021 lalu di Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Timur.18 Penundaan sidang dikarenakan sidang yang seyogyanya 
dilakukan secara virtual atau persidangan secara elektronik terkendala gangguan sinyal 
sehingga suara yang dihasilkan tidak jelas dan mengakibatkan sidang tidak dapat 
dilanjutkan. Kekhawatiran akan terjadi hal serupa, Habib Rizieq Shihab menolak sidang 
virtual yang akan dilaksanakan kembali oleh PN Jakarta Timur, menurutnya persidangan 
secara elektronik rawan sabotase sehingga ia meminta persidangan dilaksanakan dengan 
mekanisme sesuai dengan KUHAP yakni dengan tatap muka di ruang sidang.19 

Segi substansi juga dapat ditelaah dari aturan pelaksanaan persidangan di 
pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Tahapan acara pemeriksaan biasa di pengadilan 
(Pasal 152-202 KUHAP) dikaitkan dengan persidangan secara elektronik secara singkat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pelimpahan berkas persidangan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada 

pengadilan dengan mengisi data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 
Berkas yang dibutuhkan dapat diunggah dalam sistem dengan juga mempersiapkan 
berkas dalam bentuk fisik; 

2. Berdasar pada Pasal 182 KUHAP, maka tuntutan, pembelaan dan jawaban atas 
pembelaan tetap dilakukan secara tertulis dan dibacakan secara virtual dan/atau 
melihat kondisi tertentu; 

3. Pemeriksaan saksi dan ahli dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan secara virtual. 
Dalam tahapan ini, kendala teknis acap kali menjadi penghambat kelancaran 
persidangan; 

4. Putusan sidang dengan dihadiri oleh terdakwa, dilakukan secara virtual. 
Indikasi lain terlihat bahwa pembuktian melalui persidangan secara elektronik 

terkendala pada validasi alat bukti, terdapat keraguan bahwa alat bukti tersebut tidak 
valid dikarenakan tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang sehingga perlu 
dibuat formulasi yang tepat guna menghilangkan keraguan yang mungkin timbul selama 
persidangan secara elektronik berlangsung.20 Fokus utama penulisan ini yakni pada 
kendala yang mungkin terjadi dalam pembuktian di persidangan terutama saat 

                                                           
16 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, 

dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Sinar Grafika: Jakarta, Cet. 15, 2016, hlm. 200. 
17 Susanto, Muhamad Iqbal dan Wawan Supriyatna, “Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State 

Court and Religious Court of Rights”, International Journal of Arts and Social Science 3, no. 3 (2020): 354-361, 357. 
18 Josua Sihombing, https://m.rri.co.id/nasional/hukum/997110/gangguan-sinyal-sidang-pembacaan-dakwaan-hrs-

ditunda, diakses 5 Januari 2022, Pukul. 10.49 WIB. 
19 M. Julnis Firmansyah, https://metro.tempo.co/read/1442678/tolak-sidang-virtual-rizieq-shihab-khawatirkan-

sabotase, diakses 5 Januari 2022, Pukul. 11.06 WIB. 
20 Kendala yang dihadapi di pengadilan tidak hanya pada sarana dan prasarana atau sumber daya manusia, tetapi juga segi 

regulasi guna kelancaran beracara. 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9daa58d6940/problematika-pembuktian-dalam-persidangan-
elektronik-oleh--reza-boentoro, diakses pada Senin, 25 Januari 2021, Pukul 10.35 WIB. 
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pertemuan secara virtual. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi 
dalam pemetaan persidangan secara elektronik terutama dalam tahap pembuktian serta 
mengetahui berbagai kendala pelaksanaan persidangan secara elektronik. Berdasar pada 
latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak menguraikan tentang 
pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik dan menjabarkan 
kendala dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. 

 
B. Pembahasan 
1. Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik 

Perma No. 4 Tahun 2020 muncul dengan dilatarbelakangi oleh landasan filosofis 
yang dimana prinsip keadilan dan universal menjadi alasan utamanya. Berdasar pada 
landasan filosofis tersebut, Mahkamah Agung aktif melakukan reformasi birokrasi yang 
didahului dengan penertiban administrasi sebagai upaya peningkatan pelayanan yang 
prima kepada masyarakat dengan membuat suatu standarisasi kinerja berbasis 
teknologi.21 Selain itu, dengan reformasi birokrasi yang digaungkan tidak dapat terlepas 
dari perkembangan teknologi informasi sehingga memudahkan para pencari keadilan 
dalam fungsi pengawasan yang akan memunculkan asas transparansi, akuntabilitas, 
kepastian mengenai waktu, akurasi, keamanan serta kemudahan akses yang 
keseluruhannya akan sulit dihadirkan apabila tidak dibarengi dengan pemanfaatan 
teknologi yang baik.22 

Berbicara pemanfaatan maka tidak dapat terlepas dari landasan sosiologis. 
Landasan sosiologis dari disahkannya Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan 
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yakni memanfaatkan 
seluruh kemudahan yang didapatkan saat ini guna memperlancar alur birokrasi modern 
yang tengah diterapkan oleh Mahkamah Agung. Kemudahan tersebut secara fisik dapat 
dilihat dengan adanya pemanfaatan teknologi pertemuan antar muka melalui media 
elektronik yang akhirnya merubah paradigma yang telah dibentuk oleh ketentuan 
KUHAP.  

Transformasi digital saat ini salah satunya mempengaruhi persidangan di 
peradilan saat ini, yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik. Hakikatnya 
apabila ditinjau berdasarkan aspek sosiologis, menjadikan sebuah keniscayaan, baik 
sebagai reaksi bagi kemajuan suatu teknologi yang berkembang, maupun reaksi terhadap 
Pandemi Covid-19. Penegak hukum dikala kondisi Pandemi Covid-19 kala itu dihadapkan 
dengan kompleksitas peyelenggaraan peradilan sehingga pilihan utama dalam 
penyelesaian perkara diselesaikan secara telekonferensi atau menunda persidangan 
namun berdampak pada penumpukan jumlah perkara yang terjadi.23 Ditimbulkan oleh 
situasi tersebut, menjadikan hukum lebih tampak momen kelenturannya, di sisi lain juga 
beberapa regulasi yang walaupun bukan dalam bentuk undang-undang, tetapi secara 
empiris dilakukan untuk penjaminan dalam kepastian hukum. 

Keseluruhan landasan yang dibahas akan dapat terlaksana secara menyeluruh 
dengan dibuatkan suatu aturan khusus yakni dengan adanya landasan yuridis. Landasan 
yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dari dilaksanakannya segala 
hal yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk menyimpanginya. Dalam hal ini 
persidangan secara elektronik perkara pidana menjadi hukum positif dalam sistem 
hukum Indonesia dengan adanya Perma yang telah disahkan. Pedoman ini menjadi 
alasan tersendiri bagi eksistensi persidangan secara elektronik yang aturannya belum 
                                                           
21 Abdullah, Gelombang OnLine Dalam Perkembangan Hukum, Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, Makalah, 28 

November 2017. 
22 S. Firdaus, Catur Susanto, dan Halim Dwi Putra, “Kinerja Birokrasi Pada Situasi Krisis Sebagai Refleksi Mengukur 

Reformasi Birokrasi Di Indonesia”, Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan 25, no. 2 (2021): 610-
625, 68. 

23 Dewi Rahmaningsih N dan Suteki Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang 
Tindak Pidana via Telekonferensi)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3, (2020): 291-304, 293. 
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pertemuan secara virtual. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi 
dalam pemetaan persidangan secara elektronik terutama dalam tahap pembuktian serta 
mengetahui berbagai kendala pelaksanaan persidangan secara elektronik. Berdasar pada 
latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak menguraikan tentang 
pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik dan menjabarkan 
kendala dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. 

 
B. Pembahasan 
1. Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik 

Perma No. 4 Tahun 2020 muncul dengan dilatarbelakangi oleh landasan filosofis 
yang dimana prinsip keadilan dan universal menjadi alasan utamanya. Berdasar pada 
landasan filosofis tersebut, Mahkamah Agung aktif melakukan reformasi birokrasi yang 
didahului dengan penertiban administrasi sebagai upaya peningkatan pelayanan yang 
prima kepada masyarakat dengan membuat suatu standarisasi kinerja berbasis 
teknologi.21 Selain itu, dengan reformasi birokrasi yang digaungkan tidak dapat terlepas 
dari perkembangan teknologi informasi sehingga memudahkan para pencari keadilan 
dalam fungsi pengawasan yang akan memunculkan asas transparansi, akuntabilitas, 
kepastian mengenai waktu, akurasi, keamanan serta kemudahan akses yang 
keseluruhannya akan sulit dihadirkan apabila tidak dibarengi dengan pemanfaatan 
teknologi yang baik.22 

Berbicara pemanfaatan maka tidak dapat terlepas dari landasan sosiologis. 
Landasan sosiologis dari disahkannya Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan 
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yakni memanfaatkan 
seluruh kemudahan yang didapatkan saat ini guna memperlancar alur birokrasi modern 
yang tengah diterapkan oleh Mahkamah Agung. Kemudahan tersebut secara fisik dapat 
dilihat dengan adanya pemanfaatan teknologi pertemuan antar muka melalui media 
elektronik yang akhirnya merubah paradigma yang telah dibentuk oleh ketentuan 
KUHAP.  

Transformasi digital saat ini salah satunya mempengaruhi persidangan di 
peradilan saat ini, yaitu persidangan yang dilakukan secara elektronik. Hakikatnya 
apabila ditinjau berdasarkan aspek sosiologis, menjadikan sebuah keniscayaan, baik 
sebagai reaksi bagi kemajuan suatu teknologi yang berkembang, maupun reaksi terhadap 
Pandemi Covid-19. Penegak hukum dikala kondisi Pandemi Covid-19 kala itu dihadapkan 
dengan kompleksitas peyelenggaraan peradilan sehingga pilihan utama dalam 
penyelesaian perkara diselesaikan secara telekonferensi atau menunda persidangan 
namun berdampak pada penumpukan jumlah perkara yang terjadi.23 Ditimbulkan oleh 
situasi tersebut, menjadikan hukum lebih tampak momen kelenturannya, di sisi lain juga 
beberapa regulasi yang walaupun bukan dalam bentuk undang-undang, tetapi secara 
empiris dilakukan untuk penjaminan dalam kepastian hukum. 

Keseluruhan landasan yang dibahas akan dapat terlaksana secara menyeluruh 
dengan dibuatkan suatu aturan khusus yakni dengan adanya landasan yuridis. Landasan 
yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dari dilaksanakannya segala 
hal yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk menyimpanginya. Dalam hal ini 
persidangan secara elektronik perkara pidana menjadi hukum positif dalam sistem 
hukum Indonesia dengan adanya Perma yang telah disahkan. Pedoman ini menjadi 
alasan tersendiri bagi eksistensi persidangan secara elektronik yang aturannya belum 
                                                           
21 Abdullah, Gelombang OnLine Dalam Perkembangan Hukum, Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI, Makalah, 28 

November 2017. 
22 S. Firdaus, Catur Susanto, dan Halim Dwi Putra, “Kinerja Birokrasi Pada Situasi Krisis Sebagai Refleksi Mengukur 

Reformasi Birokrasi Di Indonesia”, Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan 25, no. 2 (2021): 610-
625, 68. 

23 Dewi Rahmaningsih N dan Suteki Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang 
Tindak Pidana via Telekonferensi)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3, (2020): 291-304, 293. 

diakomodir oleh KUHAP sehingga apabila terdapat pertentangan dalam pelaksanaannya 
maka dapat ditengahi dengan aturan ini. Namun hal tersebut, tata laksana persidangan 
elektronik dalam perkara pidana tidak diperkenankan untuk menyimpangi prinsip yang 
telah ditentukan oleh KUHAP dan juga meminimalisir kendala yang mungkin timbul 
dalam sepanjang pelaksanaannya. 

Mekanisme pembuktian yang dilaksanakan di persidangan elektronik dapat 
diketahui pada Perma No. 4 Tahun 2020, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
a. Persidangan tetap dapat dilakukan di ruangan sidang yang dihadiri oleh jaksa selaku 

penuntut umum, terdakwa dan advokat selaku penasihat hukum, kecuali ditentukan 
lain; 

b. Tempat sidang dapat ditetapkan secara kondisional atau atas ketetapan majelis hakim 
dan/atau dimintakan oleh penuntut/terdakwa/penasihat hukum yakni Pertama, 
hanya terdakwa yang mengikuti sidang dari rutan dan perangkat sidang lainnya 
berada di ruang sidang pengadilan. Kedua, jaksa selaku penuntut umum mengikuti 
sidang dari kejaksaan dan terdakwa dari rutan/lapas namun majelis hakim dan 
panitera tetap berada di ruang sidang pengadilan. Ketiga, apabila lokasi terdakwa 
ditahan tidak mempunyai sarana dan prasarana memadai untuk sidang elektronik 
maka terdakwa bisa mengikuti sidang dari Kejaksaan yang dapat didampingi oleh 
penasihat hukum. Keempat, apabila terdakwa tidak ditahan maka bisa mengikuti 
sidang elektronik dengan di dampingi oleh penasihat hukum dari kejaksaan atau 
ditempat lain namun tetap dalam atau luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili 
dengan disetujui oleh majelis hakim. Kelima, penasihat hukum bersidang di Kejaksaan 
atau Pengadilan apabila tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di rutan/lapas. 

c. Ruangan sidang elektronik terdakwa hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, 
petugas rutan/lapas dan petugas IT, kecuali ditentukan lain, serta ruangan sidang 
terdakwa dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV; 

d. Diperlukan sarana yang memadai guna kelancaran persidangan secara elektronik; 
e. Setiap dokumen yang diperlukan di persidangan harus pula disertakan dokumen 

elektroniknya yang dikirim ke alamat email dan dilakukan verifikasi; 
f. Proses Persidangan berkaitan dengan pembuktian terhadap Saksi dan Ahli dalam 

memberikan keterangan di ruang sidang pengadilan harus tetap dilakukan walaupun 
persidangan dilaksanakan secara online/elektronik tetapi dalam kondisi tertentu 
berdasarkan ketetapan hakim, saksi/ahli bisa memberikan keterangan dari kejaksaan 
daerah hukum terkait, pengadilan tempat ahli/saksi berada, jika didapatkan 
saksi/ahli yang sedang berlokasi di luar negeri maka mengikuti siding dari kedutaan 
/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar 
Negeri, serta tempat lain yang ditentukan oleh majelis hakim. 

g. Apabila sidang dilaksanakan secara elektronik maka pelimpahan barang bukti juga 
dilakukan secara elektronik, dapat diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik 
kepada majelis hakim serta barang bukti harus diverifikasi keasliannya dengan yang 
ditunjukkan secara elektronik. 

h. Putusan dapat dilaksanakan secara elektronik dalam keadaan tertentu berdasarkan 
penetapan majelis hakim. 

i. Apabila terjadi kendala teknis selama persidangan secara elektronik berlangsung, 
sidang dapat diskors dan dapat dilanjutkan setelah kendala dapat diatasi, tetapi 
apabila kendala tidak dapat diatasi selama lebih dari 60 menit maka sidang dapat 
ditunda dan dilanjutkan sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan. 

Pada dasarnya, pelaksanaan persidangan elektronik dalam perkara pidana tetap 
mengacu pada ketentuan KUHAP sehingga tidak terdapat perubahan signifikan pada 
sebagian dan/atau seluruh rangkaian persidangan. Hakim pada Pengadilan Negeri 
Tanjung Karang yakni Hendri Irawan mengatakan bahwa persidangan dapat 
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dilaksanakan dengan sarana elektronik dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan 
yang dimaksud adalah aksesibilitas para pihak atau salah satu pihak yang tidak 
memungkinkan menempuh perjalanan dalam waktu singkat menuju tempat sidang atau 
dapat dikatakan terjadi kendala jarak dan juga guna memperlancar sidang dan 
menghemat waktu sidang maka hal demikian dapat dilaksanakan.24 Pernyataan tersebut 
kemudian ditegaskan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yakni M. Rifani 
Agustam dengan menilai bahwa pertimbangan melaksanakan persidangan dengan sarana 
elektronik tidak hanya berdasarkan jarak dan waktu namun juga segi keamanan para 
pihak, kelancaran persidangan dan memastikan maksud dan tujuan para pihak 
tersampaikan dengan sempurna.25 

Asrori Mangku Alam sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika 
Bangsa memberi pandangan mengenai pertimbangan pelaksanaan persidangan 
elektronik, menurutnya berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan di atas mutlak 
perlu ditanyakan oleh para pihak sehingga dalam menentukan suatu persidangan dapat 
dilaksanakan secara elektronik atau tidak tergantung pada kesepakatan para pihak 
meskipun akhirnya menjadi kewenangan hakim dalam menentukannya,26 namun M. 
Rifani Agustam memberi catatan bahwa hakim juga tidak boleh sewenang-wenang dalam 
menentukannya agar tidak terjadi perbedaan perlakuan atau bahkan terjadi kerugian 
yang dihasilkan dari sidang secara elektronik bagi salah satu pihak. Menurut penulis, 
pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sarana elektronik mutlak diperlukan 
pertimbangan khusus guna kelancaran persidangan, para pihak juga memiliki hak untuk 
mengajukan atau mengusulkan bahwa sidang dilaksanakan dengan sarana elektronik 
atau pula dapat menolak usulan pihak lain untuk dilaksanakan dengan sarana elektronik, 
hakim harus bijak untuk menentukan hal ini agar tujuan dari dilaksanakannya sidang 
dapat tercapai dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.27 

Pelaksanaan persidangan dengan sarana elektronik juga menimbulkan berbagai 
kekhawatiran karena para pihak tidak berada dalam satu ruang sidang yang sama, salah 
satunya yakni penilaian hakim atas suatu kebenaran dari kasus yang sedang diselesaikan, 
menurut M. Rifani Agustam bahwa keyakinan hakim menjadi tergoyahkan dengan 
berbagai ketidaklancaran persidangan atas kendala yang mungkin muncul.28 Demikian 
juga halnya dengan Asrori Mangku Alam yang menilai bahwa intonasi suara, perubahan 
tingkah laku dari saksi atau pihak lainnya menjadi kabur apabila terdapat berbagai 
kendala yang terjadi.29 

Mengenai hal demikian, Hendri Irawan merespon dengan mengatakan bahwa 
mimik muka, nada bicara, dan tanda-tanda psikologis lainnya memang merupakan hal 
yang perlu diperhatikan dalam sidang terlebih pada perkara pidana, namun hal tersebut 
bukan merupakan bagian utama dalam menilai kebenaran suatu kasus terlebih apabila 
kita mengacu pada ketentuan alat bukti dalam KUHAP.30 Menurut penulis, tanda-tanda 
psikologis yang muncul dari saksi maupun terdakwa dalam persidangan atas akibat dari 
gugup, berkata yang tidak sebenarnya atau terdapat tekanan dari pihak tertentu 
merupakan sebuah petunjuk yang dapat dijadikan hakim sebagai penguat keyakinannya, 
tetapi hal demikian merupakan sebagian kecil dari rentetan bukti yang terdapat pada 
persidangan, sehingga persepsi tiap hakim dalam menilai kebenaran suatu kasus tidak 
dapat dipersamakan. 
 

                                                           
24 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021. 
25 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
26 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
27 H. Arshad, Aman Bin Jantan dan Oludare Isaac Abiodun, “Digital forensics: review of issues in scientific validation of 

digital evidence”, Journal of Information Processing Systems 14, no. 2 (2018): 346-376, 347. 
28 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
29 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
30 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

9PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

dilaksanakan dengan sarana elektronik dengan berbagai pertimbangan, pertimbangan 
yang dimaksud adalah aksesibilitas para pihak atau salah satu pihak yang tidak 
memungkinkan menempuh perjalanan dalam waktu singkat menuju tempat sidang atau 
dapat dikatakan terjadi kendala jarak dan juga guna memperlancar sidang dan 
menghemat waktu sidang maka hal demikian dapat dilaksanakan.24 Pernyataan tersebut 
kemudian ditegaskan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yakni M. Rifani 
Agustam dengan menilai bahwa pertimbangan melaksanakan persidangan dengan sarana 
elektronik tidak hanya berdasarkan jarak dan waktu namun juga segi keamanan para 
pihak, kelancaran persidangan dan memastikan maksud dan tujuan para pihak 
tersampaikan dengan sempurna.25 

Asrori Mangku Alam sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika 
Bangsa memberi pandangan mengenai pertimbangan pelaksanaan persidangan 
elektronik, menurutnya berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan di atas mutlak 
perlu ditanyakan oleh para pihak sehingga dalam menentukan suatu persidangan dapat 
dilaksanakan secara elektronik atau tidak tergantung pada kesepakatan para pihak 
meskipun akhirnya menjadi kewenangan hakim dalam menentukannya,26 namun M. 
Rifani Agustam memberi catatan bahwa hakim juga tidak boleh sewenang-wenang dalam 
menentukannya agar tidak terjadi perbedaan perlakuan atau bahkan terjadi kerugian 
yang dihasilkan dari sidang secara elektronik bagi salah satu pihak. Menurut penulis, 
pelaksanaan sidang perkara pidana melalui sarana elektronik mutlak diperlukan 
pertimbangan khusus guna kelancaran persidangan, para pihak juga memiliki hak untuk 
mengajukan atau mengusulkan bahwa sidang dilaksanakan dengan sarana elektronik 
atau pula dapat menolak usulan pihak lain untuk dilaksanakan dengan sarana elektronik, 
hakim harus bijak untuk menentukan hal ini agar tujuan dari dilaksanakannya sidang 
dapat tercapai dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.27 

Pelaksanaan persidangan dengan sarana elektronik juga menimbulkan berbagai 
kekhawatiran karena para pihak tidak berada dalam satu ruang sidang yang sama, salah 
satunya yakni penilaian hakim atas suatu kebenaran dari kasus yang sedang diselesaikan, 
menurut M. Rifani Agustam bahwa keyakinan hakim menjadi tergoyahkan dengan 
berbagai ketidaklancaran persidangan atas kendala yang mungkin muncul.28 Demikian 
juga halnya dengan Asrori Mangku Alam yang menilai bahwa intonasi suara, perubahan 
tingkah laku dari saksi atau pihak lainnya menjadi kabur apabila terdapat berbagai 
kendala yang terjadi.29 

Mengenai hal demikian, Hendri Irawan merespon dengan mengatakan bahwa 
mimik muka, nada bicara, dan tanda-tanda psikologis lainnya memang merupakan hal 
yang perlu diperhatikan dalam sidang terlebih pada perkara pidana, namun hal tersebut 
bukan merupakan bagian utama dalam menilai kebenaran suatu kasus terlebih apabila 
kita mengacu pada ketentuan alat bukti dalam KUHAP.30 Menurut penulis, tanda-tanda 
psikologis yang muncul dari saksi maupun terdakwa dalam persidangan atas akibat dari 
gugup, berkata yang tidak sebenarnya atau terdapat tekanan dari pihak tertentu 
merupakan sebuah petunjuk yang dapat dijadikan hakim sebagai penguat keyakinannya, 
tetapi hal demikian merupakan sebagian kecil dari rentetan bukti yang terdapat pada 
persidangan, sehingga persepsi tiap hakim dalam menilai kebenaran suatu kasus tidak 
dapat dipersamakan. 
 

                                                           
24 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021. 
25 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
26 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
27 H. Arshad, Aman Bin Jantan dan Oludare Isaac Abiodun, “Digital forensics: review of issues in scientific validation of 

digital evidence”, Journal of Information Processing Systems 14, no. 2 (2018): 346-376, 347. 
28 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
29 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
30 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021 

2. Kendala dalam Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik 
Kendala yang terjadi bukannya tanpa alasan, hasil riset Lembaga Kajian dan 

Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menyampaikan bahwa sepanjang 
dilaksanakannya persidangan telekonferensi terdapat beberapa kendala yang 
mengganggu jalannya persidangan. Kendala yang terjadi antara lain terkait dengan, (1) 
Belum meratanya koneksi internet di Indonesia; (2) Keahlian dan kepahaman aparat 
pengadilan dalam pengoprasian teknologi sidang telekonfensi; dan (3) Peralatan dan 
perlengkapan teknologi pendukung persidangan telekonferensi yang belum memadai.31 
Hakim pengadilan negeri Tanjung Karang, Hendri Irawan mengemukakan hal serupa 
yakni terkait dengan koneksi internet yang sering kali mengalami koneksi yang buruk 
dan terkadang memakan waktu untuk merefresh jaringan koneksi audio visual.32 
Menurutnya, yang tidak kalah penting dari kendala yang telah dikemukakan di atas yakni 
masalah koordinasi antara instansi/pihak terkait, untuk memperlancar jalannya sidang 
maka komunikasi antara instansi/pihak satu dengan lainnya harus terjalin dengan baik 
dan saling memahami. 

Hal demikian didukung oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 
Prof. Nikmah Rosidah yang mengatakan bahwa jalinan komunikasi yang baik dan sistem 
koordinasi kerja yang saling mendukung, menjadikan persidangan secara elektronik yang 
dilaksanakan minim kendala, sehingga menghilangkan kekhawatiran terjadi kendala yang 
mengganggu kepentingan para pihak.33 

LeIP juga menyatakan keberatan dari kalangan profesi advokat mengenai 
beberapa tata laksana persidangan elektronik apabila terdakwa mengikuti sidang 
elektronik tanpa didampingi oleh penasihat hukum.34 Hal demikian bisa saja terjadi, 
sebab posisi terdakwa berada di Lapas/Rutan yang beberapa kali terjadi pembatasan 
kunjungan bagi siapapun, sehingga para advokat merasa keberatan dan 
mempertanyakan terkait hak atas klien nya yang harus dipenuhi sebagai konkretisasi 
peradilan yang perlu di adopsi pada peradilan pidana elektronik. 

Senada dengan hal tersebut, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika 
Bangsa, Asrori Mangku Alam juga merasakan hal serupa dimana terasa terjadi 
diskriminasi terhadap hak terdakwa.35 Menurutnya, kepentingan terdakwa seperti 
dikesampingkan sehingga jalannya sidang tidak seperti apa diharapkan penasihat hukum 
dan juga terdakwa. M. Rifani Agustam, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 
merespon hal tersebut dengan mengemukakan bahwa kejadian demikian merupakan 
kebijakan yang diambil guna memproteksi kondisi terdakwa dan pihak lainnya dalam 
Lapas/Rutan, meski demikian penasihat hukum dan terdakwa dapat melakukan 
komunikasi melalui media lain walaupun tidak dalam satu ruangan sehingga tidak ada 
pihak yang terganggu haknya.36 

Hambatan lain juga terlihat yakni dikonfirmasi oleh Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) melalui laporan Rapid Assessment (RA) terhadap 16 (enam belas) 
pengadilan negeri di Indonesia dan 61 (enam puluh satu) Organisasi Bantuan Hukum 
(OBH) yang berada di 20 provinsi di Indonesia. kajian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik masih terjadi kendala yang 
berimplikasi menjadi maladministrasi berupa “penundaan berlarut dan tidak kompeten” 
yang disebabkan oleh (1) keterbatasan fasilitas; (2) kurangnya sumber daya petugas; (3) 

                                                           
31 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Infografis PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Admininstrasi 

dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, diakses melalui https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-
2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/, 2 Juni 2021. 

32 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021. 
33 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1 April 2021. 
34 Triantono, Kualitas Pembuktian Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, (Magelang: Universitas Tidar, 2021), 

hlm. 13. 
35 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
36 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
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koordinasi pelaksana sidang yang belum optimal; (4) serta ketidakpastian waktu proses 
persidangan.37 Prof. Nikmah Rosidah menjelaskan bahwa sarana dan prasarana 
merupakan hal krusial bagi hal baru yang ingin diterapkan bahkan untuk berbagai sektor 
kehidupan.38 Persiapan yang baik untuk mencapai hasil yang baik menjadi tahap awal 
untuk menjadikan hal baru tersebut dapat bertahan lama, begitu pula dengan 
persidangan secara elektronik yang diperlukan persiapan yang baik dan bukan hanya 
praktek secara “dadakan”. Sarana dan prasarana yang memadai menjadikan satu masalah 
dapat teratasi dan meminimalisir kendala lain dapat terjadi. 

Berdasar pada hasil wawancara bersama para narasumber, dapat dikemukakan 
berbagai kendala yang ada, diantaranya: 
a. Berdasarkan sarana dan prasarana, problem yang selalu timbul di dalam sidang pidana 

secara elektronik ini yaitu koneksi internet yang selalu mengalami gangguan dan 
bahkan bisa terputus jaringannya. Kejadian ini pernah terjadi dan penyebabnya adalah 
salah satu provider nasional mengalami kerusakan pada bagian tower dan tidak 
memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang secara elektronik. Sidang elektronik ini 
keuntungannya lebih cepat dan biaya nya ringan, namun di sisi lain berkenaan dengan 
anggaran terkadang pihak instansi seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan belum ada 
DIPA atau Pagunya karena belum di siapkan. Namun beda dengan Pengadilan Negeri 
yang telah aktif melakukan e-court dan menyesuaikan anggaran dan tidak 
menyulitkan. Berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 
siding secara elektronik akan menjadi kebiasaan sebab lebih aman dan mudah para 
pihak terkumpul, sehingga kecil kemungkinan ada markup anggaran.39 

b. Menjadi perhatian bukan hanya perihal sarana prasarana yang masih timbul 
permasalahan, namun di dalam manajemen sumber daya keuangan, dalam 
pengelolaannya seperti lembaga perintah lainnya, dimana masih belum juga mandiri. 
Mengapa demikian, sebab diantaranya karena factor dari internal, yaitu diantaranya 
belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) yang baku seperti halnya berkenaan 
dengan penerimaan dan belanja Negara, dan terdapatnya rangkap jabatan antara 
jabatan pengelola keuangan dan jabatan structural. Disamping itu juga, rentang 
control organisasi yang begitu luas untuk semua satuan kerja di Pranata peradilan, 
sehingga menjadi kesulitan tersendiri.40 

c. Mekanisme sidang pidana elektronik ini, dalam pembuktiannya hakim memutuskan 2 
alat bukti dan keyakinan Hakim. Di sisi lain pada dasarnya Hakim menuai 
problematika akibat sulitnya melihat keterangan yang disampaikan terdakwa, sebab 
penyampaian penjelasan terdakwa terganggu oleh banyak factor diantaranya akibat 
pengaruh koneksi internet yang tidak stabil. Sehingga Keyakinan hakim masih 
dianggap ragu oleh sebagian orang dan Penasihat Hukum sebab kebenaran materiil 
paling pokok dan menjadi tidak mudah apabila dilakukan secara sidang elektronik. 
Pembuktian yang sangat berkaitan dengan alat bukti, di implementasikan dengan 
memperhatikan batas-batas yang termuat dalam undang-undang.41 Hal tersebut 
diupayakan guna dalam mewujudkan kebenaran yang diberikan, majelis hakim 
terhindar dari kecurangan atau ketidaksesuaian hakim dalam memutuskan sehingga 
kebenaran yang harus dibenarkan tergantikan dengan suatu putusan yang tidak 
subjektif atau hasil pembuktian yang sebenarnya.42 

d. Regulasi hukum yang menjadi panduan dalam tata laksana sidang elektronik ini belum 
cukup mendetail, sebab informasi yang diperoleh bahwa Mahkamah Agung akan 

                                                           
37 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan 

Persidangan Online di Tengah Pandemi, Laporan, 2020. 
38 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1 April 2021. 
39 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021.  
40 Ibid. 
41 Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
42 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
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koordinasi pelaksana sidang yang belum optimal; (4) serta ketidakpastian waktu proses 
persidangan.37 Prof. Nikmah Rosidah menjelaskan bahwa sarana dan prasarana 
merupakan hal krusial bagi hal baru yang ingin diterapkan bahkan untuk berbagai sektor 
kehidupan.38 Persiapan yang baik untuk mencapai hasil yang baik menjadi tahap awal 
untuk menjadikan hal baru tersebut dapat bertahan lama, begitu pula dengan 
persidangan secara elektronik yang diperlukan persiapan yang baik dan bukan hanya 
praktek secara “dadakan”. Sarana dan prasarana yang memadai menjadikan satu masalah 
dapat teratasi dan meminimalisir kendala lain dapat terjadi. 

Berdasar pada hasil wawancara bersama para narasumber, dapat dikemukakan 
berbagai kendala yang ada, diantaranya: 
a. Berdasarkan sarana dan prasarana, problem yang selalu timbul di dalam sidang pidana 

secara elektronik ini yaitu koneksi internet yang selalu mengalami gangguan dan 
bahkan bisa terputus jaringannya. Kejadian ini pernah terjadi dan penyebabnya adalah 
salah satu provider nasional mengalami kerusakan pada bagian tower dan tidak 
memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sidang secara elektronik. Sidang elektronik ini 
keuntungannya lebih cepat dan biaya nya ringan, namun di sisi lain berkenaan dengan 
anggaran terkadang pihak instansi seperti halnya Kepolisian dan Kejaksaan belum ada 
DIPA atau Pagunya karena belum di siapkan. Namun beda dengan Pengadilan Negeri 
yang telah aktif melakukan e-court dan menyesuaikan anggaran dan tidak 
menyulitkan. Berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 
siding secara elektronik akan menjadi kebiasaan sebab lebih aman dan mudah para 
pihak terkumpul, sehingga kecil kemungkinan ada markup anggaran.39 

b. Menjadi perhatian bukan hanya perihal sarana prasarana yang masih timbul 
permasalahan, namun di dalam manajemen sumber daya keuangan, dalam 
pengelolaannya seperti lembaga perintah lainnya, dimana masih belum juga mandiri. 
Mengapa demikian, sebab diantaranya karena factor dari internal, yaitu diantaranya 
belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) yang baku seperti halnya berkenaan 
dengan penerimaan dan belanja Negara, dan terdapatnya rangkap jabatan antara 
jabatan pengelola keuangan dan jabatan structural. Disamping itu juga, rentang 
control organisasi yang begitu luas untuk semua satuan kerja di Pranata peradilan, 
sehingga menjadi kesulitan tersendiri.40 

c. Mekanisme sidang pidana elektronik ini, dalam pembuktiannya hakim memutuskan 2 
alat bukti dan keyakinan Hakim. Di sisi lain pada dasarnya Hakim menuai 
problematika akibat sulitnya melihat keterangan yang disampaikan terdakwa, sebab 
penyampaian penjelasan terdakwa terganggu oleh banyak factor diantaranya akibat 
pengaruh koneksi internet yang tidak stabil. Sehingga Keyakinan hakim masih 
dianggap ragu oleh sebagian orang dan Penasihat Hukum sebab kebenaran materiil 
paling pokok dan menjadi tidak mudah apabila dilakukan secara sidang elektronik. 
Pembuktian yang sangat berkaitan dengan alat bukti, di implementasikan dengan 
memperhatikan batas-batas yang termuat dalam undang-undang.41 Hal tersebut 
diupayakan guna dalam mewujudkan kebenaran yang diberikan, majelis hakim 
terhindar dari kecurangan atau ketidaksesuaian hakim dalam memutuskan sehingga 
kebenaran yang harus dibenarkan tergantikan dengan suatu putusan yang tidak 
subjektif atau hasil pembuktian yang sebenarnya.42 

d. Regulasi hukum yang menjadi panduan dalam tata laksana sidang elektronik ini belum 
cukup mendetail, sebab informasi yang diperoleh bahwa Mahkamah Agung akan 

                                                           
37 Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kajian Cepat/Rapid Assesment Potensi Maladministrasi Pada Penyelenggaraan 

Persidangan Online di Tengah Pandemi, Laporan, 2020. 
38 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1 April 2021. 
39 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021.  
40 Ibid. 
41 Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 
42 Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 1 Maret 2021. 

segera menerbitkan regulasi baru untuk pedoman dalam persidangan elektronik. 
Untuk itu, para pihak juga mengharapkan ke depan semua pihak bersiap sebelum 
adanya putusan dan pada sarana dan prasarana juga perlu disiapkan sehingga 
semuanya dapat yakin bahwa tidak adanya tekanan dari pihak manapun.43 Sejatinya 
sidang elektronik ini merupakan suatu proses penting yang menjadi suatu penentu 
bagi masa depan setiap pihak yang berhadapan dengan hukum, disamping itu juga 
persidangan elektronik ini terbuka namun hakikatnya seperti tidak terbuka walaupun 
di sejumlah Pengadilan Negeri di Indonesia telah di siapkan dan di tayangkan dengan 
layar besar dengan tujuan masyarakat atau pengunjung sidang menyaksikan.  

e. Pemenuhan hak tersangka, antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak 
memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi di dalam 
sidang secara elektronik. Beracara hukum dalam hal pembuktian dalam kasus perdata 
yang dicari adalah kebenaran formil, karena pembuktian perdata itu tidak dilakukan 
secara daring jadi langsung dengan para pihak dan Hakim.44 

f. Pada pemenuhan hak korban, di persidangan elektronik pada dasarnya hanya diatur 
mengenai tempat sidang terdakwa dan para penegak hukum saat proses 
pelaksanaannya, Namun disisi lain akses korban dan masyarakat dalam menyaksikan 
persidangan belum diatur secara tegas.45 

g. Fungsi Pengawasan, ialah penentu utama dalam menghadirkan kembali kepercayaan 
sejumlah pihak pada pengadilan.46 tetapi memiliki kewajiban yang signifikan yitu 
dalam mengawasi 800 Satker (Satuan Kerja) pada Badan Peradilan, sehingga beban 
yang perlu diselesaikan oleh Badan Pengawasan (BP) diperkirakan kian besar. 
Disamping itu pada tingkat daerah BP merasakan kesulitan untuk menindaklanjuti 
semua laporan pengaduan yang ada. Sehingga sejatinya Pengadilan Tingkat Banding 
yang bisa menjadi pokok utama dalam pengawasan dalam mengurusi laporan dari 
daerah, belum berfungsi maksimal. Sehingga demikian dikarenakan timbulnya 
keterbatasan baik dari , anggaran, keahlian, SDM dan sebagainya. Demikian juga yang 
perlu menjadi perhatian dalam hal tantangan ini yaitu dalam memaksimalkan fungsi 
pengawasan yang merupakan cara dalam upaya peningkatan standar kualitas 
hubungan kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal yaitu Komisi Yudisial.47 

Selain paparan di atas ada beberapa hambatan yang ditemukan di dalam tata 
laksana persidangan pidana secara elektronik yaitu: 
a. Maraknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, dalam hal ini pengadilan memiliki 

kewenangan limitatif dalam melakukan penahanan; 
b. Penundaan sidang/sidang berlarut-larut; 
c. Proses penyelesaian perkara yang lama. Sehingga pengeluaran biaya yang diperlukan 

di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi; 
d. Minimnya literasi/pemahaman para pencari keadilan dan para pemangku kebijakan di 

pengadilan mengenai mekanisme/prosedur, dokumen dan persyaratan yang 
dibutuhkan 

e. Kurangnya trust masyarakat terhadap pranata peradilan. 
Selain daripada itu, hambatan yang dihadapi ialah tidak di aturnya mengenai 

hukum acara dalam peradilan persidangan elektronik tersebut. Pada dasarnya 
berdasarkan fakta Unfair Trial hakim di dalam persidangan elektronik tidak dapat 
memeriksa alat bukti dengan baik hal tersebut disebabkan karena koneksi internet yang 
acap kali mengalami gangguan, sehingga dengan adanya hal tersebut pengadilan 

                                                           
43 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, 16 Februari 2021. 
44 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1 April 2021. 
45 Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat, OpCit.  
46 A. Treves, Guillaume Chapron, Jose V. López‐Bao, Chase Shoemaker, Apollonia R. Goeckner, and Jeremy T. Bruskotter, 

“Predators and the public trust”, Biological Reviews 92, no. 1 (2017): 248-270, 265. 
47 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010, hlm. 11-12 dan hasil wawancara 

dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, 1 Maret 2021.  
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terkesan mengesampingkan hak-hak terdakwa dalam upaya memberikan 
kesaksian/keterangan dengan bebas. Di sisi lain juga yang tidak kalah penting yaitu pada 
kehadiran terdakwa pada saat memberikan kesaksian secara langsung dan tentu hal 
tersebut berimplikasi kepada proses pencari kebenaran materiil lantaran tidak dapat 
terlaksana. Namun, apabila tidak melakukan dengan jelas hukum acara nya maka 
persidangan Unfair bertentangan dengan prinsip fair trail dan dapat mengakibatkan 
Miscarriage Of Justice. 
 
3. Sistem Ideal dalam Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara 

Elektronik 
Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian dalam rangka mencapai 

sistematisasi ideal persidangan secara elektronik antara lain: 
a. Keseragaman Aturan  

Tuntutan untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik telah 
digadang-gadang sejak lama, namun pelaksanaannya secara massive baru saja dilakukan. 
Hal ini muncul akibat dari kebutuhan mendesak untuk tetap menjalankan persidangan 
dalam kondisi tertentu. Aturan yang seragam dan berlaku secara nasional menjadikan 
persidangan secara elektronik dapat diterapkan tidak hanya dalam kondisi mendesak 
tetapi juga situasi yang mungkin muncul yang dapat mengganggu jalannya sidang. 
Memasukkan aturan persidangan secara elektronik dalam Rancangan Undang-Undang 
KUHAP (RUU-KUHAP) menjadi jalan yang baik guna keseragaman aturan dalam 
menjalankan persidangan secara elektronik.  
 
b. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia  

Pengarahan, bimbingan dan evaluasi pada operator persidangan secara elektronik 
diperlukan guna mendapatkan kelancaran persidangan. Khususnya pada SDM bidang IT 
yang menjadi penyelenggara jalannya sidang dengan memastikan semua media yang 
digunakan berjalan baik sehingga sidang tidak terhambat. Adapun kendala utama yang 
masih menjadi perhatian terutama pada kajian SDM yang dilakukan yaitu tentang sistem 
perekrutan yang masih belum optimal keberjalanannya seperti belum transparan dan 
akuntabel dengan tujuan menciptakan SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan.48 
 
c. Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas  

Persidangan secara elektronik dapat berjalan dengan lancar dengan fasilitas yang 
dapat berfungsi dengan baik. Mencapai persidangan elektronik yang ideal layaknya 
persidangan tatap muka langsung dapat dicapai dengan fasilitas pendukung yang 
memadai. Tidak hanya mengenai jaringan internet dan alat elektronik lain, tetapi 
ruangan khusus sidang elektronik dan keamanan sistem elektronik mutlak diperlukan. 
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengakui bahwa 
persidangan secara elektronik masih terdapat banyak kekurangan sehingga infrastruktur 
yang diperlukan telah dianggarkan dan akan dirampungkan secepatnya. 
 
d. Peningkatan Pemanfaatan Informasi dan Teknologi 
 
e. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Fungsi Pengawasan dan Pemahaman 

Masyarakat 
Kebijakan transparansi berdasarkan pemberian akses informasi pengadilan, 

hakikatnya ditujukan untuk tercapainya dua hal diantaranya: pertama, sebagai 
pemenuhan hak masyarakat pencari keadilan; dan kedua, kongkretisasi badan peradilan 
yang akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

                                                           
48 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010, hlm. 10. 
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terkesan mengesampingkan hak-hak terdakwa dalam upaya memberikan 
kesaksian/keterangan dengan bebas. Di sisi lain juga yang tidak kalah penting yaitu pada 
kehadiran terdakwa pada saat memberikan kesaksian secara langsung dan tentu hal 
tersebut berimplikasi kepada proses pencari kebenaran materiil lantaran tidak dapat 
terlaksana. Namun, apabila tidak melakukan dengan jelas hukum acara nya maka 
persidangan Unfair bertentangan dengan prinsip fair trail dan dapat mengakibatkan 
Miscarriage Of Justice. 
 
3. Sistem Ideal dalam Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara 

Elektronik 
Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian dalam rangka mencapai 

sistematisasi ideal persidangan secara elektronik antara lain: 
a. Keseragaman Aturan  

Tuntutan untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik telah 
digadang-gadang sejak lama, namun pelaksanaannya secara massive baru saja dilakukan. 
Hal ini muncul akibat dari kebutuhan mendesak untuk tetap menjalankan persidangan 
dalam kondisi tertentu. Aturan yang seragam dan berlaku secara nasional menjadikan 
persidangan secara elektronik dapat diterapkan tidak hanya dalam kondisi mendesak 
tetapi juga situasi yang mungkin muncul yang dapat mengganggu jalannya sidang. 
Memasukkan aturan persidangan secara elektronik dalam Rancangan Undang-Undang 
KUHAP (RUU-KUHAP) menjadi jalan yang baik guna keseragaman aturan dalam 
menjalankan persidangan secara elektronik.  
 
b. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia  

Pengarahan, bimbingan dan evaluasi pada operator persidangan secara elektronik 
diperlukan guna mendapatkan kelancaran persidangan. Khususnya pada SDM bidang IT 
yang menjadi penyelenggara jalannya sidang dengan memastikan semua media yang 
digunakan berjalan baik sehingga sidang tidak terhambat. Adapun kendala utama yang 
masih menjadi perhatian terutama pada kajian SDM yang dilakukan yaitu tentang sistem 
perekrutan yang masih belum optimal keberjalanannya seperti belum transparan dan 
akuntabel dengan tujuan menciptakan SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan.48 
 
c. Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas  

Persidangan secara elektronik dapat berjalan dengan lancar dengan fasilitas yang 
dapat berfungsi dengan baik. Mencapai persidangan elektronik yang ideal layaknya 
persidangan tatap muka langsung dapat dicapai dengan fasilitas pendukung yang 
memadai. Tidak hanya mengenai jaringan internet dan alat elektronik lain, tetapi 
ruangan khusus sidang elektronik dan keamanan sistem elektronik mutlak diperlukan. 
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengakui bahwa 
persidangan secara elektronik masih terdapat banyak kekurangan sehingga infrastruktur 
yang diperlukan telah dianggarkan dan akan dirampungkan secepatnya. 
 
d. Peningkatan Pemanfaatan Informasi dan Teknologi 
 
e. Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Fungsi Pengawasan dan Pemahaman 

Masyarakat 
Kebijakan transparansi berdasarkan pemberian akses informasi pengadilan, 

hakikatnya ditujukan untuk tercapainya dua hal diantaranya: pertama, sebagai 
pemenuhan hak masyarakat pencari keadilan; dan kedua, kongkretisasi badan peradilan 
yang akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

                                                           
48 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, 2010, hlm. 10. 

f. Peningkatan Pengelolaan Anggaran 
 
g. Peningkatan Kepastian Validitas Pembuktian 

Validitas (keabsahan) dalam proses pembuktian menjadi salah satu poin penting 
dalam menjalankan persidangan secara elektronik, bukan hanya keabsahan barang bukti 
tetapi juga keabsahan dari seluruh proses beracara sehingga menghadirkan kepastian 
hukum bagi para pihak. 

 
h. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi dan Pihak Lain 

Menurut Prof. Nikmah Rosidah, dalam menjalankan sesuatu yang baru diterapkan 
pasti ditemukan kegagapan di dalamnya yang akan terbiasa seiring berjalannya waktu. 
Dalam perjalanannya, para pihak terkait mutlak melakukan koordinasi secara terus 
menerus dan berkesinambungan guna mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan 
menyusun rencana untuk peningkatan kinerja yang akan dilakukan ke depannya.  
 
i. Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Menurut Lasma Natalia selaku Direktur LBH Bandung, pengadilan telah 
menerapkan sistem persidangan secara elektronik yang tentu berpengaruh terhadap 
perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka, terdakwa dan korban yakni 
dalam hal pendampingan yang ditemui adanya keterbatasan akses pendampingan 
terhadap advokat yang menyebabkan kualitas pendampingan hukum dan proses 
pemeriksaan bukti menjadi berkurang.49 
 
j. Standarisasi Persidangan Secara Elektronik 

Waktu yang terus berjalan akan dapat menentukan arah kebijakan sesuai dengan 
situasi yang terjadi. Persidangan secara elektronik telah dijalankan secara massal yang 
amat dimungkinkan untuk mempermanenkan jalannya sidang dengan cara seperti ini.50 
Namun, untuk mencapai itu semua diperlukan regulasi yang mengikat dengan membuat 
aturan baru atau mengubah aturan yang sudah ada agar dapat dilaksanakan dengan baik. 
51 KUHAP belum mengakomodir aturan persidangan secara elektronik, tetapi hal 
demikian tetap dapat dilaksanakan dengan tidak menyimpangi asas hukum acara yang 
terdapat dalam KUHAP, diketahui bahwa ada beberapa asas dalam KUHAP yang secara 
praktiknya disimpangi oleh pelaksanaan persidangan secara elektronik ini. Untuk itu, 
perlu aturan yang dapat mengakomodir jalannya sidang secara elektronik namun tetap 
dapat dijalankan tanpa mengurangi hak-hak para pihak yang bersidang. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran pembahasan di atas, maka dapat 
diambil simpulan sebagai berikut: 
1. Pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik pada dasarnya 

tetap mengacu pada ketentuan KUHAP sehingga tidak terdapat perubahan signifikan 
pada sebagian dan/atau seluruh rangkaian persidangan. Namun, terdapat beberapa 
perbedaan yang telah diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi 
Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik antara lain, 
pertama, tempat sidang dapat ditetapkan secara kondisional atau atas ketetapan 
majelis hakim dan/atau dimintakan oleh penuntut/terdakwa/penasihat hukum. 

                                                           
49 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-

elektronik?page=2, tanggal 11 Desember 2020, diakses 3 November 2021. 
50 E. Asmadi, Padian Adi Selamat, Benito Asdhie Kodyat dan Ismail Koto, “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi 
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Kedua, ruangan sidang elektronik terdakwa hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat 
hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT, kecuali ditentukan lain, serta ruangan 
sidang terdakwa dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV. Ketiga, diperlukan 
sarana yang memadai guna kelancaran persidangan secara elektronik. Keempat, setiap 
dokumen yang diperlukan di persidangan harus pula disertakan dokumen 
elektroniknya yang harus dikirim ke alamat pos-el dan dilakukan verifikasi. Kelima, 
apabila sidang dilakukan secara elektronik maka pelimpahan barang bukti juga 
dilakukan secara elektronik. Dan keenam, putusan dapat dilakukan secara elektronik 
dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan majelis hakim. 

2. Kendala dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik 
antara lain: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, 
faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Selain itu, terdapat 
pula kendala teknis yang terjadi seperti kendala pada sidang terbuka untuk umum dan 
keamanan siber (cyber security), permasalahan teknis dan sumber daya manusia, 
permasalahan koordinasi, permasalahan fasilitas, faktor terdakwa serta akses 
masyarakat. Tidak berhenti disitu, secara luas kendala persidangan secara elektronik 
juga terlihat pada manajemen sumber daya keuangan, pemenuhan hak korban dan 
masyarakat, pemenuhan hak tersangka/terdakwa serta fungsi pengawasannya. 
Kendala yang terjadi tidak hanya terlihat dari segi teknis pelaksanaan, tetapi juga 
terlihat pada disharmoni antara pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2020 dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai 
berikut, yakni terdapat pada hal keterbukaan sidang untuk umum, kehadiran saksi, 
kehadiran terdakwa, dan lokasi sidang. 

3. Sistem ideal dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik 
dapat diuraikan berdasarkan kendala yang dihadapi, Adapun beberapa hal yang dapat 
dijadikan perhatian dalam rangka mencapai sistematisasi ideal persidangan secara 
elektronik antara lain mengenai kemandirian badan peradilan yang terjaga, 
memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 
meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan 
transparansi badan peradilan. Hal lain yang juga patut menjadi perhatian antara lain; 
keseragaman aturan, peningkatan kinerja sumber daya manusia, peningkatan dan 
pengadaan fasilitas, peningkatan pemanfaatan informasi dan teknologi, peningkatan 
transparansi, akuntabilitas, fungsi pengawasan dan pemahaman masyarakat, 
peningkatan pengelolaan anggaran, peningkatan kepastian validitas pembuktian, 
peningkatan koordinasi antar instansi dan pihak lain, peningkatan perlindungan hak 
asasi manusia, serta standarisasi persidangan secara elektronik. 
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apabila sidang dilakukan secara elektronik maka pelimpahan barang bukti juga 
dilakukan secara elektronik. Dan keenam, putusan dapat dilakukan secara elektronik 
dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan majelis hakim. 
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antara lain: faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, 
faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Selain itu, terdapat 
pula kendala teknis yang terjadi seperti kendala pada sidang terbuka untuk umum dan 
keamanan siber (cyber security), permasalahan teknis dan sumber daya manusia, 
permasalahan koordinasi, permasalahan fasilitas, faktor terdakwa serta akses 
masyarakat. Tidak berhenti disitu, secara luas kendala persidangan secara elektronik 
juga terlihat pada manajemen sumber daya keuangan, pemenuhan hak korban dan 
masyarakat, pemenuhan hak tersangka/terdakwa serta fungsi pengawasannya. 
Kendala yang terjadi tidak hanya terlihat dari segi teknis pelaksanaan, tetapi juga 
terlihat pada disharmoni antara pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2020 dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai 
berikut, yakni terdapat pada hal keterbukaan sidang untuk umum, kehadiran saksi, 
kehadiran terdakwa, dan lokasi sidang. 

3. Sistem ideal dalam pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik 
dapat diuraikan berdasarkan kendala yang dihadapi, Adapun beberapa hal yang dapat 
dijadikan perhatian dalam rangka mencapai sistematisasi ideal persidangan secara 
elektronik antara lain mengenai kemandirian badan peradilan yang terjaga, 
memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 
meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan 
transparansi badan peradilan. Hal lain yang juga patut menjadi perhatian antara lain; 
keseragaman aturan, peningkatan kinerja sumber daya manusia, peningkatan dan 
pengadaan fasilitas, peningkatan pemanfaatan informasi dan teknologi, peningkatan 
transparansi, akuntabilitas, fungsi pengawasan dan pemahaman masyarakat, 
peningkatan pengelolaan anggaran, peningkatan kepastian validitas pembuktian, 
peningkatan koordinasi antar instansi dan pihak lain, peningkatan perlindungan hak 
asasi manusia, serta standarisasi persidangan secara elektronik. 
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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(UU-SPPA) terdapat pengaturan mengenai double track system. Pengenaan sanksi pidana 
berupa pidana dan tindakan pada perkara anak. Berdasarkan pengamatan menunjukkan 
adanya kecenderungan pengadilan perkara anak lebih menerapkan sanksi pidana 
dibandingkan dengan sanksi berupa tindakan, termasuk yang terjadi di Kota Bandar 
Lampung. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan penelitian hukum yang ditujukan 
untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menerapkan double track system, 
khususnya sanksi tindakan pada pemidanaan anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian 
menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan model deskriptif-
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terdapat kecenderungan untuk menerapkan sanksi pidana dibanding dengan 
tindakan. Tindakan tidak dipilih sebagai penjatuhan sanksi sebagai akibat kurangnya 
sarana atau fasilitas pendukung dalam penjatuhan sanksi tindakan. Dasar pertimbangan 
hakim meliputi pertimbangan yuridis berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pertimbangan filosofis berupa perwujudan perlindungan kepentingan masa depan anak 
dan nilai keadilan antara pelaku dan korban. Pertimbangan sosiologis berupa nilai 
kemanfaatan bagi masyarakat, latar belakang anak dan keadaaan yang memberatkan 
serta meringankan anak.  
 
Kata Kunci: Double Track System, Pemidanaan, Pelaku, Dasar Pertimbangan Hakim. 
 
Abstract  

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA) 
contains a regulation regarding the double track system. The imposition of criminal 
sanctions in the form of crimes and treatments in child cases. Based on observations, there 
is a tendency for juvenile courts to apply criminal sanctions more than treatments, 
including what happened in Bandar Lampung City. Therefore, it is deemed necessary to 
conduct legal research aimed at analyzing the basic considerations of judges applying a 
double track system, especially sanctions for criminal acts of children in Bandar Lampung 
City. The research used normative juridical and empirical juridical methods with a 
descriptive-qualitative model. The results of the study indicate that the court in imposing 
criminal sanctions has a tendency to apply criminal sanctions compared to treatments. 
Treatments are not chosen as sanctions as a result of the lack of supporting facilities or 
facilities in imposing treatments for santions. The judge's basis for consideration includes 
juridical considerations in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 
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Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 
23 of 2002 concerning Child Protection. Philosophical considerations in the form of the 
embodiment of the protection in the future interests of children and the value of justice 
between the perpetrator and the victim. Sociological considerations in the form of the 
value benefits for the community, the background of the child and the circumstances that 
burden and relieve the child. 
 
Keywords: Double Track System, Sentencing, Perpetrator, Judge’s Consideration. 

 
A. Pendahuluan  

Sarana penal dan non-penal secara bersamaan dan sekaligus bisa digunakan 
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Sarana penal 
digunakan dengan melakukan pemidanaan melalui hukum pidana, seperti pemberian 
sanksi perampasan kemerdekaan, sanksi denda maupun sanksi pengawasan. Hukum 
pidana merupakan seperangkat aturan dengan sifatnya yang mengikat terhadap 
perbuatan yang telah memenuhi kriteria untuk dikenakan pidana.1 Menurut Herbert L. 
Packer bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga aspek penting, yaitu permasalahan 
tindak pidana berupa perilaku apa yang dianggap sebagai tindak pidana, syarat yang 
harus dipenuhi sebelum seseorang dikatakan telah berbuat tindak pidana dan tindakan 
yang harus diberikan pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak 
pidana.2 Hukum pidana memiliki sistem peradilan pidana dan pemidanaan di dalamnya. 

Usaha dalam mengendalikan perbuatan menyimpang dengan menggunakan suatu 
sistem hukum di masyarakat dengan tujuan agar perbuatan tersebut masih dapat 
ditoleransi disebut juga sebagai sistem peradilan pidana. Pemidanaan merupakan bagian 
dari hukum pidana. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah suatu sanksi yang 
sifatnya dengan sengaja menyebabkan penderitaan/kesengsaraan terhadap mereka 
yang sudah berbuat tindak pidana. Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief 
pemidanaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dengan menjatuhkan 
pidana terhadap terpidana, sehingga sistem pemidanaan berarti seperangkat peraturan 
perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara konkret hingga 
seseorang dijatuhi sanksi.3 Pemidanaan terus berkembang seiring dengan perkembangan 
zaman.  

Awal perkembangannya pemidanaan memiliki tujuan utama untuk memberikan 
pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Seiring perkembangannya tujuan pemidanaan 
tidak lagi hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga untuk 
memberikan pembinaan agar pelaku kembali ke jalan yang benar, sehingga dapat 
melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Pemidanaan tidak dapat hanya dilakukan 
berdasarkan aturan tertulis yang ada. Seiring dengan perkembangan peradaban 
manusia, diperlukan penemuan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. 

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pemidanaan 
anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan undang-undang khusus 
dengan perlakuan berbeda sesuai dengan kasusnya (kasuistis). Kasuistis pada perkara 
anak terdapat kecenderungan kejahatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan 
kesalahan dari si anak, melainkan juga terdapat campur tangan dari masyarakat dan 
kondisi sekitarnya. Penerapan UU-SPPA dalam sistem peradilan pidana anak 
berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali pada Pasal 63 ayat (2) 
                                                           
1 Mezger dalam Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 13. 
2 Umi Rozah Aditya, 2015, Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan, (Semarang:Penerbit 

Pustaka Magister), hlm. 2. 
3 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm. 129. 
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Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law Number 
23 of 2002 concerning Child Protection. Philosophical considerations in the form of the 
embodiment of the protection in the future interests of children and the value of justice 
between the perpetrator and the victim. Sociological considerations in the form of the 
value benefits for the community, the background of the child and the circumstances that 
burden and relieve the child. 
 
Keywords: Double Track System, Sentencing, Perpetrator, Judge’s Consideration. 

 
A. Pendahuluan  

Sarana penal dan non-penal secara bersamaan dan sekaligus bisa digunakan 
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Sarana penal 
digunakan dengan melakukan pemidanaan melalui hukum pidana, seperti pemberian 
sanksi perampasan kemerdekaan, sanksi denda maupun sanksi pengawasan. Hukum 
pidana merupakan seperangkat aturan dengan sifatnya yang mengikat terhadap 
perbuatan yang telah memenuhi kriteria untuk dikenakan pidana.1 Menurut Herbert L. 
Packer bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga aspek penting, yaitu permasalahan 
tindak pidana berupa perilaku apa yang dianggap sebagai tindak pidana, syarat yang 
harus dipenuhi sebelum seseorang dikatakan telah berbuat tindak pidana dan tindakan 
yang harus diberikan pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku tindak 
pidana.2 Hukum pidana memiliki sistem peradilan pidana dan pemidanaan di dalamnya. 

Usaha dalam mengendalikan perbuatan menyimpang dengan menggunakan suatu 
sistem hukum di masyarakat dengan tujuan agar perbuatan tersebut masih dapat 
ditoleransi disebut juga sebagai sistem peradilan pidana. Pemidanaan merupakan bagian 
dari hukum pidana. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah suatu sanksi yang 
sifatnya dengan sengaja menyebabkan penderitaan/kesengsaraan terhadap mereka 
yang sudah berbuat tindak pidana. Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief 
pemidanaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dengan menjatuhkan 
pidana terhadap terpidana, sehingga sistem pemidanaan berarti seperangkat peraturan 
perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum pidana secara konkret hingga 
seseorang dijatuhi sanksi.3 Pemidanaan terus berkembang seiring dengan perkembangan 
zaman.  

Awal perkembangannya pemidanaan memiliki tujuan utama untuk memberikan 
pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Seiring perkembangannya tujuan pemidanaan 
tidak lagi hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga untuk 
memberikan pembinaan agar pelaku kembali ke jalan yang benar, sehingga dapat 
melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Pemidanaan tidak dapat hanya dilakukan 
berdasarkan aturan tertulis yang ada. Seiring dengan perkembangan peradaban 
manusia, diperlukan penemuan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. 

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pemidanaan 
anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan undang-undang khusus 
dengan perlakuan berbeda sesuai dengan kasusnya (kasuistis). Kasuistis pada perkara 
anak terdapat kecenderungan kejahatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan 
kesalahan dari si anak, melainkan juga terdapat campur tangan dari masyarakat dan 
kondisi sekitarnya. Penerapan UU-SPPA dalam sistem peradilan pidana anak 
berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali pada Pasal 63 ayat (2) 
                                                           
1 Mezger dalam Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 13. 
2 Umi Rozah Aditya, 2015, Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan, (Semarang:Penerbit 

Pustaka Magister), hlm. 2. 
3 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm. 129. 

menyatakan bahwasannya dalam suatu perkara perbuatan terdapat dalam pidana umum, 
kemudian diatur dalam pidana khusus, maka hanya yang khusus yang dikenakan.  

Secara filosofis perbedaan pada peradilan pidana anak dan peradilan pidana 
umum sesuai dengan Pasal 28B dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pada Ayat (2) Pasal 28B dikatakan bahwa setiap anak 
memiliki hak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan UU-SPPA 
merupakan salah satu perwujudan cita hukum bangsa Indonesia dalam mewujudkan 
perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi yang rawan didapatkan jika 
anak berhadapan dengan pengadilan. Hal ini terbukti dengan adanya pengutamaan 
penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice. 

Keberadaan diversi adalah salah satu wujud restorative justice dalam UU-SPPA. 
Diversi ialah upaya menyesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kesepakatan 
damai, baik dengan ganti rugi maupun tidak, pengembalian kepada pihak yang 
bertanggung jawab, adanya suatu kewajiban untuk mengikuti pembinaan atau 
pendidikan wajib pada suatu lembaga maupun melakukan pelayanan terhadap 
masyarakat merupakan bentuk-bentuk kesepakatan diversi. Pada UU-SPPA terdapat 
pengenaan pidana atau tindakan sebagai bentuk penerapan double track system. 

UU-SPPA telah mengatur terkait double track system, secara khusus pengenaan 
pidana atau tindakan terdapat pada Bab V mengenai Pidana dan Tindakan UU-SPPA. 
Selanjutnya, terhadap anak-anak di bawah 14 tahun, namun tidak mendapat kesepakatan 
diversi diwajibkan hanya dikenakan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan 
terbaik bagi anak dapat tetap terwujud dan terlindungi. Sanksi tindakan yang sifatnya 
lebih membina, memperbaiki dan memberi keahlian-keahlian baru bagi si anak sejatinya 
lebih memiliki manfaat yang berguna untuk anak pelaku tindak pidana, orang tua, 
bahkan masyarakat. Dengan memberikan pengertian kepada anak akan bahaya kejahatan 
yang telah dilakukannya, maka hal ini juga memberikan efek perlindungan jangka 
panjang pada masyarakat karena anak tersebut mengerti kesalahan yang telah dia 
perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. 

UU-SPPA mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan cara-cara restorasi, 
baik menjauhkan anak sebisa mungkin dari pengadilan atau menjauhkan anak sebaik 
mungkin dari sanksi penjara sejatinya telah menunjukkan kepada kita keinginan 
pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang telah tercantum UUD 
1945. Secara khususnya merupakan perwujudan Pasal 28B Ayat (2) yang menjamin 
perlindungan anak. Namun, pada beberapa provinsi kerap kali ditemukan 
kecenderungan untuk tetap menerapkan single track system dalam pemidanaan anak 
pelaku tindak pidana. Penerapan double track system di Provinsi Lampung pada 
kenyataannya cenderung sama dengan provinsi-provinsi lainnya, yakni masih minim 
untuk dilakukan tindakan. Pada tahun 2014-2017 dalam kasus pemidanaan anak misalnya, 
terdapat kecenderungan untuk menerapkan single track system bagi anak-anak yang 
berhadapan dengan pengadilan dan kecenderungan keputusan hakim untuk memutus 
sanksi pidana penjara dibanding sanksi lainnya, terlebih sanksi tindakan.4  

Di Provinsi Lampung terhadap Putusan perkara No. 2/Pid-Sus-
Anak/2014/PN.Kot memutus pelaku anak untuk menjalani tiga bulan penjara atas kasus 
kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pada putusan perkara No. 12/Pid-
Sus/2014/PN.LW pelaku anak diputuskan enam bulan penjara atas kasus kejahatan 
pencurian. Selanjutnya tahun 2017, terdapat 21 pelaku anak yang diputuskan untuk 

                                                           
4 Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, 

“Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process.” Journal of Legal, Ethical and 
Regulatory Issues Vol. 24 No.7 (2021):1-8, hlm. 2. Retrieved from: 
http://repository.lppm.unila.ac.id/33274/1/Implementation%20of%20double%20track%20system-1544-0044-
24-7-760.pdf. 
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menjalani sanksi pidana penjara.5 Dapat terlihat pada beberapa tahun terakhir pidana 
penjara masih kerap digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk pada 
pemidanaan anak yang seharusnya dibedakan dari pemidanaan orang dewasa. 

Pada pemidanaan anak, pidana penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir 
atau berada pada huruf (e). Hal ini maksudnya adalah agar anak dapat dijauhkan sebisa 
mungkin dari pidana penjara dengan segala pengaruh buruknya bagi tumbuh kembang 
anak. Selain rentan untuk merusak pertumbuhan fisik dan mental anak di tempat yang 
seharusnya, pidana penjara juga menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua dan 
keluarganya, serta rentan memberikan peluang bagi si anak untuk mempelajari 
kejahatan-kejahatan lainnya yang lebih berbahaya. Penerapan keadilan restoratif atau 
double track system sudah seharusnya diefektifkan karena telah diregulasikan dalam UU-
SPPA. Pada kenyataannya hingga saat ini terdapat berbagai kasus anak yang cenderung 
menerapkan pidana penjara bagi anak seperti pada contoh-contoh kasus putusan yang 
telah dipaparkan sebelumnya. 
 
B. Pembahasan 
1.   Pengertian Double Track System 

Double track system merupakan penggunaan pidana dan tindakan atau disebut 
juga sistem dua jalur pada hukum pidana. Dalam konsep double track system kedua 
sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama 
lain dalam penerapannya.6 Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam 
pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila 
kelima Pancasila. 

Double track system merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana.7 Dengan 
berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap 
sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan 
mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan 
kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk 
memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana 
tersebut.8 Hal ini sesuai double track system dan dasarnya yang menempatkan pidana 
dan tindakan dengan setara. Penerapan double track system ini juga dapat dikatakan 
selaras dengan ide keseimbangan monodualistik berupa keseimbangan kepentingan 
masyarakat dengan kepentingan individu pada sekumpulan ide dasar sistem pemidanaan 
yang baru, yang mana dalam hal ini double track system mewakili kepentingan korban 
dan kepentingan pelaku di dalamnya. 

Perkembangan sanksi dimulai dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-
klasik merupakan awal mula munculnya kesetaraan terhadap pidana dan tindakan atau 
penggunaan double track system.9 Pada abad XVIII yakni masa aliran klasik prinsip 
pemidanaan berporos pada pengenaan sanksi tunggal berupa pidana dengan penekanan 
pada tindak pidana yang dilakukan olehnya. Pemidanaan bersifat pasti (the definite 
sentence) dan tidak ada keadaan khusus maupun kondisi yang meringankan/ 
memberatkan pada suatu perkara.10 Dalam aliran klasik ini belum diterapkan sistem 
individualisasi pidana di dalamnya. Keinginan seseorang di bawah pengaruh sifatnya 
                                                           
5 Ibid, hlm. 2.  
6 Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma’ruf, “Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar 

Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)”, Negara Hukum Vol.11 No.2, (2020):167-
190, hlm. 182. DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608. 

7 Erna Dewi,... Loc.Cit. 
8 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 6. 
9Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap 

Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol.3 No.1, 
(2018):337-345, hlm. 342, DOI: https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97. 

10 Muhammad Deniardi, 2013, PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PEMIDANAAN ANAK, (Makassar:Universitas 
Hassanudin), Hlm. 33.  
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menjalani sanksi pidana penjara.5 Dapat terlihat pada beberapa tahun terakhir pidana 
penjara masih kerap digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk pada 
pemidanaan anak yang seharusnya dibedakan dari pemidanaan orang dewasa. 

Pada pemidanaan anak, pidana penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir 
atau berada pada huruf (e). Hal ini maksudnya adalah agar anak dapat dijauhkan sebisa 
mungkin dari pidana penjara dengan segala pengaruh buruknya bagi tumbuh kembang 
anak. Selain rentan untuk merusak pertumbuhan fisik dan mental anak di tempat yang 
seharusnya, pidana penjara juga menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua dan 
keluarganya, serta rentan memberikan peluang bagi si anak untuk mempelajari 
kejahatan-kejahatan lainnya yang lebih berbahaya. Penerapan keadilan restoratif atau 
double track system sudah seharusnya diefektifkan karena telah diregulasikan dalam UU-
SPPA. Pada kenyataannya hingga saat ini terdapat berbagai kasus anak yang cenderung 
menerapkan pidana penjara bagi anak seperti pada contoh-contoh kasus putusan yang 
telah dipaparkan sebelumnya. 
 
B. Pembahasan 
1.   Pengertian Double Track System 

Double track system merupakan penggunaan pidana dan tindakan atau disebut 
juga sistem dua jalur pada hukum pidana. Dalam konsep double track system kedua 
sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama 
lain dalam penerapannya.6 Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam 
pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila 
kelima Pancasila. 

Double track system merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana.7 Dengan 
berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap 
sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan 
mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan 
kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk 
memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana 
tersebut.8 Hal ini sesuai double track system dan dasarnya yang menempatkan pidana 
dan tindakan dengan setara. Penerapan double track system ini juga dapat dikatakan 
selaras dengan ide keseimbangan monodualistik berupa keseimbangan kepentingan 
masyarakat dengan kepentingan individu pada sekumpulan ide dasar sistem pemidanaan 
yang baru, yang mana dalam hal ini double track system mewakili kepentingan korban 
dan kepentingan pelaku di dalamnya. 

Perkembangan sanksi dimulai dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-
klasik merupakan awal mula munculnya kesetaraan terhadap pidana dan tindakan atau 
penggunaan double track system.9 Pada abad XVIII yakni masa aliran klasik prinsip 
pemidanaan berporos pada pengenaan sanksi tunggal berupa pidana dengan penekanan 
pada tindak pidana yang dilakukan olehnya. Pemidanaan bersifat pasti (the definite 
sentence) dan tidak ada keadaan khusus maupun kondisi yang meringankan/ 
memberatkan pada suatu perkara.10 Dalam aliran klasik ini belum diterapkan sistem 
individualisasi pidana di dalamnya. Keinginan seseorang di bawah pengaruh sifatnya 
                                                           
5 Ibid, hlm. 2.  
6 Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma’ruf, “Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar 

Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)”, Negara Hukum Vol.11 No.2, (2020):167-
190, hlm. 182. DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608. 

7 Erna Dewi,... Loc.Cit. 
8 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 6. 
9Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap 

Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol.3 No.1, 
(2018):337-345, hlm. 342, DOI: https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97. 

10 Muhammad Deniardi, 2013, PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PEMIDANAAN ANAK, (Makassar:Universitas 
Hassanudin), Hlm. 33.  

sendiri dan lingkungan, oleh karena itu pemidanaan haruslah berorientasi pada kedua 
hal tersebut dengan adanya individualisasi pidana guna meresosialisasi pelaku.11 

Selanjutnya pada aliran modern yang muncul pada abad XIX, terdapat perubahan 
dalam menemukan sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, yang mana aliran ini 
menggunakan metode dengan langsung mendekati pelaku dan mempengaruhinya 
kepada hal-hal yang positif dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpangan 
perilakunya. Keinginan seseorang di bawah pengaruh sifatnya sendiri dan lingkungan, 
oleh karena itu pemidanaan haruslah berorientasi pada kedua hal tersebut dengan 
adanya individualisasi pidana guna meresosialisasi pelaku.12 Menurut Barda Nawawi 
Arief, karakteristik individualisasi pidana adalah:13 
1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, 
2. Tiada pidana tanpa kesalahan, 
3. Terdapat keleluasaan untuk hakim dalam menjatuhkan sanksi atau memodifikasi 

pidana karena disesuaikannya pidana terhadap sifat dan lingkungan pelaku dalam 
pelaksanaannya. 

Dengan adanya individualisasi pidana orientasi pemidanaan selanjutnya berada 
pada pelaku dan perbuatannya. Terdapat dua jenis sanksi berupa pidana dan tindakan. 
Dasar ini yang kemudian memunculkan penerapan double track system pada beberapa 
undang-undang di Indonesia, termasuk UU-SPPA. 
 
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Double Track System pada Perkara 

Anak  
Hasil penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, 

terdapat kecenderungan untuk memutus pidana dibanding tindakan terhadap perkara 
anak di Kota Bandar Lampung. Pidana yang cenderung digunakan adalah pidana penjara 
berupa penempatan di LPKA akibat adanya hambatan dalam perwujudan pidana yang 
lain juga dalam mengenakan tindakan terutama pada sarana atau fasilitas pendukung. 
Hendri Irawan menyebutkan bahwa meski anak pada akhirnya dikenakan pidana penjara 
dalam prosesnya harus tetap berporos pada tujuan membina perilaku dan pola pikir anak 
dengan tetap mengedepankan perlindungan kepentingan anak.  

 
Tabel 1.  Perbandingan Pengenaan Sanksi pada Pemidanaan Anak di Kota Bandar 

Lampung Tahun 2020-2021 
Tahun Pidana Tindakan Diversi Jumlah Perkara 
2020 43 11 9 63 

2021 49 11 3 63 
Sumber:  Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

Kelas IA. 
 

Pengenaan pidana atau tindakan terhadap anak didasari oleh berbagai 
pertimbangan dari hakim, termasuk hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh 
BAPAS terhadap anak. Pada tahun 2020-2021 pidana yang cenderung diputuskan oleh 
hakim untuk diberikan oleh anak adalah pidana penjara berupa penempatan di LPKA 
Bandar Lampung meskipun dalam UU-SPPA pidana penjara ditempatkan sebagai pilihan 
pidana paling akhir dengan maksud untuk menjauhkan anak sebisa mungkin dari 

                                                           
11 Muladi dan Barda dalam Muhammad Deniardi, Ibid. 
12 Muladi dan Barda dalam Muhammad Deniardi, Ibid. 
13 Ahmad Bahiej, “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia.” SOSIO-RELIGIA 

Vol.3 No.4, (2004):657-675, hlm. 659. Retrieved from: 
https://www.researchgate.net/publication/315693773_Prinsip_Individualisasi_Pidana_dalam_Pembaharuan_
Hukum_Pidana_Materiel_Indonesia. 
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penjara. Selain terbatasnya sarana atau fasilitas pendukung dalam menerapkan 
tindakan.14 Terdapat berbagai pertimbangan yang menyebabkan hakim memutus pidana 
penjara pada pemidanaan anak, yakni: 
1. Anak melakukan pengulangan tindak pidana. Pada saat pertama kali anak melakukan 

tindak pidana telah dilakukan upaya diversi namun anak tetap melakukan kejahatan 
yang sama di kesempatan selanjutnya 

2. Hasil dari perbuatan telah dinikmati oleh anak 
3. Tidak terjadi kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban 
4. Orang tua atau keluarga anak cenderung tidak mampu mengawasi atau memberikan 

perhatian khusus kepada anak, bahkan pada beberapa perkara pihak keluarga sendiri 
yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk mengurusi anak tersebut sehingga 
dikhawatirkan anak akan mengulangi perbuatannya di masa depan tanpa adanya 
pengawasan dan perhatian khusus kepada anak 

5. Anak telah menjadi suatu subjek yang meresahkan masyarakat sehingga perlu untuk 
dipisahkan dari masyarkat 

6. Anak telah putus sekolah dan tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya secara 
mandiri/tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali. Atas 
dasar ini hakim menimbang penempatan anak di LPKA yang memiliki program wajib 
sekolah dianggap lebih bermanfaat sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya 
diiringi dengan pembinaan baik secara fisik maupun psikologis dibawah pengawasan 
petugas sehingga bermanfaat bagi anak di masa depan.  

Sementara itu, pertimbangan hakim dalam memutus tindakan terhadap anak 
didasari oleh beberapa hal secara umum, yakni: 
1. Tindak pidana yang pertama dilakukan 
2. Anak belum menikmati hasil dari kejahatannya 
3. Anak masih dibawah 14 tahun 
4. Motif anak melakukan tindak pidana adalah keterpaksaan akibat keadaan ekonomi 

keluarga 
5. Anak merupakan anak berprestasi namun tumbuh dan berkembang di lingkungan 

pertemanan yang menyimpang 
6. Pihak orang tua atau keluarga anak dianggap masih mampu untuk memberikan 

perhatian khusus kepada anak sesuai hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan 
oleh petugas BAPAS 

7. Sudah terdapat surat perdamaian antara pihak anak pelaku dan anak korban 
8. Telah terjadi pergantian rugi oleh pihak anak pelaku terhadap anak korban.  

Di Indonesia putusan hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, 
filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 
hukum. Aspek pada pertimbangan ini didasarkan pada perwujudan keadilan hukum, 
keadilan moral, dan keadilan masyarakat.15 pertimbangan pada aspek yuridis merupakan 
pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, yang merupakan pertimbangan 
utama dalam ketiga aspek yang dipertimbangkan oleh hakim.  

Dari perspektif aspek yuridis di Indonesia, anak memiliki pengertiannya sendiri. 
Anak adalah individu yang belum dewasa, dibawah umur atau dalam keadaan di bawah 
umur atau dibawah pengawasan pihak yang bertanggungjawab.16 Pada pemidanaan anak 
pertimbangan aspek yuridis diantaranya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 

                                                           
14 Hasil wawancara dengan Hendri Irawan selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar 

Lampung pada 8 Maret 2022. 
15 Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat.” Nizham Vol. 07 No.1, 

(2019):106-122, hlm. 109. Retrieved from: https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522. 

16 Friendly Juin Umpele, “Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana narkoba.” Lex Crimen Vol. VIII No.2, (2018):178-185, hlm. 179. Retrieved from: 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22721. 
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penjara. Selain terbatasnya sarana atau fasilitas pendukung dalam menerapkan 
tindakan.14 Terdapat berbagai pertimbangan yang menyebabkan hakim memutus pidana 
penjara pada pemidanaan anak, yakni: 
1. Anak melakukan pengulangan tindak pidana. Pada saat pertama kali anak melakukan 

tindak pidana telah dilakukan upaya diversi namun anak tetap melakukan kejahatan 
yang sama di kesempatan selanjutnya 

2. Hasil dari perbuatan telah dinikmati oleh anak 
3. Tidak terjadi kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban 
4. Orang tua atau keluarga anak cenderung tidak mampu mengawasi atau memberikan 

perhatian khusus kepada anak, bahkan pada beberapa perkara pihak keluarga sendiri 
yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk mengurusi anak tersebut sehingga 
dikhawatirkan anak akan mengulangi perbuatannya di masa depan tanpa adanya 
pengawasan dan perhatian khusus kepada anak 

5. Anak telah menjadi suatu subjek yang meresahkan masyarakat sehingga perlu untuk 
dipisahkan dari masyarkat 

6. Anak telah putus sekolah dan tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya secara 
mandiri/tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali. Atas 
dasar ini hakim menimbang penempatan anak di LPKA yang memiliki program wajib 
sekolah dianggap lebih bermanfaat sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya 
diiringi dengan pembinaan baik secara fisik maupun psikologis dibawah pengawasan 
petugas sehingga bermanfaat bagi anak di masa depan.  

Sementara itu, pertimbangan hakim dalam memutus tindakan terhadap anak 
didasari oleh beberapa hal secara umum, yakni: 
1. Tindak pidana yang pertama dilakukan 
2. Anak belum menikmati hasil dari kejahatannya 
3. Anak masih dibawah 14 tahun 
4. Motif anak melakukan tindak pidana adalah keterpaksaan akibat keadaan ekonomi 

keluarga 
5. Anak merupakan anak berprestasi namun tumbuh dan berkembang di lingkungan 

pertemanan yang menyimpang 
6. Pihak orang tua atau keluarga anak dianggap masih mampu untuk memberikan 

perhatian khusus kepada anak sesuai hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan 
oleh petugas BAPAS 

7. Sudah terdapat surat perdamaian antara pihak anak pelaku dan anak korban 
8. Telah terjadi pergantian rugi oleh pihak anak pelaku terhadap anak korban.  

Di Indonesia putusan hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, 
filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 
hukum. Aspek pada pertimbangan ini didasarkan pada perwujudan keadilan hukum, 
keadilan moral, dan keadilan masyarakat.15 pertimbangan pada aspek yuridis merupakan 
pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, yang merupakan pertimbangan 
utama dalam ketiga aspek yang dipertimbangkan oleh hakim.  

Dari perspektif aspek yuridis di Indonesia, anak memiliki pengertiannya sendiri. 
Anak adalah individu yang belum dewasa, dibawah umur atau dalam keadaan di bawah 
umur atau dibawah pengawasan pihak yang bertanggungjawab.16 Pada pemidanaan anak 
pertimbangan aspek yuridis diantaranya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 

                                                           
14 Hasil wawancara dengan Hendri Irawan selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar 

Lampung pada 8 Maret 2022. 
15 Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat.” Nizham Vol. 07 No.1, 

(2019):106-122, hlm. 109. Retrieved from: https://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1522. 

16 Friendly Juin Umpele, “Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana narkoba.” Lex Crimen Vol. VIII No.2, (2018):178-185, hlm. 179. Retrieved from: 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22721. 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Pasal pada UU-SPPA yang 
dijadikan pertimbangan oleh hakim berupa Pasal 70, dimana yang dipertimbangkan 
adalah berat-ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu 
dilakukannya tindak pidana. Pasal 57 menyatakan kewajiban untuk mempertimbangkan 
hasil penelitian kemasyarakatan juga merupakan pertimbangan yang dijadikan dasar 
oleh hakim. Hakim juga sebelumnya telah mengupayakan diversi sebelum adanya 
pengenaan pidana atau tindakan, sesuai dengan Pasal 7 dalam UU-SPPA. 

Pada peradilan pidana anak meskipun merupakan pelaku anak memiliki hak dan 
kewajiban perlindungan termasuk pada saat pengenaan sanksi yang tertera di dalam 
hukum Indonesia. Penjatuhan sanksi pada anak wajib mempertimbangkan perlindungan 
dari hal-hal yang dapat membahayakan fisik atau psikologis anak.17 Putusan pengenaan 
pidana atau tindakan oleh hakim salah satu pertimbangannya adalah karena kondisi 
keluarga atau pihak yang bertanggung jawab padanya. Pertimbangan ini sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 13 
menegaskan perlindungan dari setiap perlakuan yang dapat menderitakan anak. Pada 
perkara anak yang berujung pidana penjara terdapat kecenderungan adanya pernyataan 
keluarga atau orang tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik maupun 
memberikan perhatian khusus kepada anak sehingga kondisi yang demikian akan 
berakibat buruk kepada anak hingga menyebabkan anak selanjutnya ditempatkan di 
LPKA agar dapat diawasi dan dibina secara intensif. Selanjutnya pada perkara anak yang 
dikenai tindakan pertimbangannya adalah pihak keluarga yang masih mampu mengawasi 
anak dan anak yang melakukan tindak pidana akibat adanya keterpaksaan ekonomi 
maupun kesalahan lingkungan pertemanan yang memaksanya. 

Perlindungan terhadap anak wajib dilaksanakan di Indonesia dalam berbagai 
situasi. Pelaksanaan perlindungan terkait anak sepatutnya sama atau lebih kualitasnya 
dari perlindungan terhadap orang dewasa, karena tiap-tiap warga negara di hadapan 
hukum mempunyai kedudukan yang sama.18 Adanya permasalahan pada pemenuhan hak 
pendidikan anak-anak di Indonesia merupakan salah satu bentuk belum terwujudnya 
perlindungan terhadap hak anak secara efektif. Pertimbangan hakim dalam memberikan 
pidana berupa kecenderungan penempatan di LPKA Bandar Lampung agar anak dapat 
diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan secara efektif bagi anak-anak yang telah lama 
putus sekolah juga pengenaan tindakan agar anak tidak putus proses pendidikannya 
merupakan salah satu upaya hakim dalam mewujudkan hak pendidikan bagi anak. 
Pertimbangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang dengan tegas 
menyatakan hak WNI untuk mendapatkan pendidikan, Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 yang menyatakan hak anak untuk 
memperoleh pendidikan, juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Meski telah melakukan suatu perilaku menyimpang, hak-hak 
pendidikan untuk anak wajib untuk tetap dipenuhi guna kepentingan anak di masa 
depan.  

Aspek filosofis berasaskan pada keadilan dan kebenaran, dimana dalam sebuah 
keputusan hakim harus terdapat nilai keadilan dan kepastian hukum secara bersama-
sama karena mereka yang datang ke pengadilan idealnya mencari keduanya.19 Pada 
pemidanaan anak pertimbangan filosofisnya terletak pada tujuan untuk memperbaiki 
                                                           
17 Ni Komang Marga Triani, “Tinjauan Yuridis kedudukan Amicus Curiae terhadap anak pelaku pelecehan seksual.” Jurnal 

Analisis Hukum (JAH) Vol.4 No.2 (2021):271-282, hlm. 279. Retrieved from: 
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2964. 

18 Noer Indriati, et.all, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di 
Kabupaten Banyumas)”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, (2017):475-487, hlm. 479. DOI: 
https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5195. 

19 Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasus Anak 
yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)” Diponegoro Law 
Journal Vol.5 No.4, (2016):1-12, hlm. 8. Retrieved from: 
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13300. 
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dan membina perilaku anak untuk kepentingan masa depannya juga fokus pada nilai 
keadilan antara pelaku dan korban. Kehidupan anak selanjutnya setelah menjalani sanksi 
yang dikenakan kepadanya merupakan pertimbangan yang penting bagi hakim.  

Anak yang telah dikenakan pidana penjara di Bandar Lampung umumnya telah 
melakukan pengulangan perkara, dimana sebelumnya diberlakukan diversi, pidana lain 
dan tindakan terhadapnya.20 Namun, upaya-upaya lain tersebut tidak mampu 
memberikan efek jera terlebih kecenderungan kondisi pihak keluarga atau orang tua 
yang kurang bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberikan perhatian khusus 
kepada anak. Atas pertimbangan ini tidak ada jalan lain selain menempatkan anak di 
LPKA dengan tujuan menimbulkan rasa jera agar anak tidak mengulangi lagi perilaku 
menyimpang sekaligus memberikan pembinaan terhadap pola pikirnya dengan 
pengawasan dan perhatian khusus dari petugas. Sementara itu anak-anak yang 
dikenakan tindakan secara umum baru pertama kali melakukan dan menyesali tindak 
pidana yang di perbuatnya dengan kondisi belum sempat menikmati hasil. Anak juga 
merupakan anak yang berprestasi namun berada di lingkungan pertemanan yang salah, 
dengan kondisi keluarga yang dinilai masih dapat mengawasi dan memperhatikan anak. 
Atas pertimbangan ini anak dikenakan tindakan seperti pelayanan kepada masyarakat 
maupun pembinaan keterampilan yang diperlukan dengan bantuan pengawasan pihak 
keluarga maupun orang tua. 

Pendidikan merupakan proses yang penting dalam perkembangan anak. Pada 
proses pendidikan anak mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan 
tubuh, keterampilan, kecerdasan emosional, proses bermasyarakat, hingga pendalaman 
aspek ketuhanan dalam hidupnya.21 Secara umum pengenaan pidana penempatan di 
LPKA Bandar Lampung pada anak diberikan pada mereka yang telah lama putus dari 
proses pendidikannya. Terdapat berbagai sebab putusnya anak dari proses pendidikan, 
baik ditelantarkan oleh keluarga, kondisi ekonomi maupun tidak adanya keinginan anak 
untuk kembali melanjutkan pendidikan. Sifat pendidikan yang mendidikan anak dengan 
segala sesuatu yang berhubungan terhadap perkembangannya di masa depan penting 
untuk pengembangan fisik dan psikologis anak, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu 
dorongan atau ikatan agar anak dapat melanjutkan pendidikannya hingga selesai. Oleh 
karena itu, dengan pertimbangan ini hakim kemudian memutus pidana penempatan di 
LPKA guna memberikan tempat dan mewajibkan anak untuk menyelesaikan 
pendidikannya yang telah lama putus.  

Pertimbangan filosofis juga merupakan pertimbangan yang menitikberatkan pada 
nilai keadilan antara pelaku dan korban.22 Pada pemidanaan anak di Bandar Lampung 
salah satu pertimbangan dikenakannya pidana atau tindakan adalah ada atau tidaknya 
kesepakatan damai maupun ganti rugi antar kedua pihak. Pada perkara yang diputus 
tindakan terhadapnya, secara umum telah ada kesepakatan damai diantara kedua belah 
pihak bahkan pada beberapa perkara telah diberikan ganti rugi oleh pihak pelaku kepada 
pihak korban.  

Dalam memutus hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis. Aspek 
sosiologis maksudnya pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang anak dan 
manfaat baik pidana atau tindakan yang dikenakan kepada anak terhadap masyarakat.23 

                                                           
20 Hasil wawancara dengan Hendri Irawan selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar 

Lampung pada 8 Maret 2022. 
21 Dapid Sahroni, “Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran.” Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling Vol.1 

No.1 (2017):115-124. Hlm. 115. Retrieved from: 
http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk/article/view/213. 

22 M. Yahya Harahap, 2012, Permbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta:Sinar 
Grafika), hlm. 20. 

23 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Alumni), hlm. 67 dalam Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu 
Idjuddin Solihin, Oci Senjaya, “Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak 
dibawah umur.” Singaperbangsa Law Review Vol.1 No. 1 (2020): 66-87. Hlm. 84. Retrieved from 
https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4252. 
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dan membina perilaku anak untuk kepentingan masa depannya juga fokus pada nilai 
keadilan antara pelaku dan korban. Kehidupan anak selanjutnya setelah menjalani sanksi 
yang dikenakan kepadanya merupakan pertimbangan yang penting bagi hakim.  

Anak yang telah dikenakan pidana penjara di Bandar Lampung umumnya telah 
melakukan pengulangan perkara, dimana sebelumnya diberlakukan diversi, pidana lain 
dan tindakan terhadapnya.20 Namun, upaya-upaya lain tersebut tidak mampu 
memberikan efek jera terlebih kecenderungan kondisi pihak keluarga atau orang tua 
yang kurang bertanggungjawab untuk mengawasi dan memberikan perhatian khusus 
kepada anak. Atas pertimbangan ini tidak ada jalan lain selain menempatkan anak di 
LPKA dengan tujuan menimbulkan rasa jera agar anak tidak mengulangi lagi perilaku 
menyimpang sekaligus memberikan pembinaan terhadap pola pikirnya dengan 
pengawasan dan perhatian khusus dari petugas. Sementara itu anak-anak yang 
dikenakan tindakan secara umum baru pertama kali melakukan dan menyesali tindak 
pidana yang di perbuatnya dengan kondisi belum sempat menikmati hasil. Anak juga 
merupakan anak yang berprestasi namun berada di lingkungan pertemanan yang salah, 
dengan kondisi keluarga yang dinilai masih dapat mengawasi dan memperhatikan anak. 
Atas pertimbangan ini anak dikenakan tindakan seperti pelayanan kepada masyarakat 
maupun pembinaan keterampilan yang diperlukan dengan bantuan pengawasan pihak 
keluarga maupun orang tua. 

Pendidikan merupakan proses yang penting dalam perkembangan anak. Pada 
proses pendidikan anak mendapatkan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan 
tubuh, keterampilan, kecerdasan emosional, proses bermasyarakat, hingga pendalaman 
aspek ketuhanan dalam hidupnya.21 Secara umum pengenaan pidana penempatan di 
LPKA Bandar Lampung pada anak diberikan pada mereka yang telah lama putus dari 
proses pendidikannya. Terdapat berbagai sebab putusnya anak dari proses pendidikan, 
baik ditelantarkan oleh keluarga, kondisi ekonomi maupun tidak adanya keinginan anak 
untuk kembali melanjutkan pendidikan. Sifat pendidikan yang mendidikan anak dengan 
segala sesuatu yang berhubungan terhadap perkembangannya di masa depan penting 
untuk pengembangan fisik dan psikologis anak, sehingga dalam hal ini diperlukan suatu 
dorongan atau ikatan agar anak dapat melanjutkan pendidikannya hingga selesai. Oleh 
karena itu, dengan pertimbangan ini hakim kemudian memutus pidana penempatan di 
LPKA guna memberikan tempat dan mewajibkan anak untuk menyelesaikan 
pendidikannya yang telah lama putus.  

Pertimbangan filosofis juga merupakan pertimbangan yang menitikberatkan pada 
nilai keadilan antara pelaku dan korban.22 Pada pemidanaan anak di Bandar Lampung 
salah satu pertimbangan dikenakannya pidana atau tindakan adalah ada atau tidaknya 
kesepakatan damai maupun ganti rugi antar kedua pihak. Pada perkara yang diputus 
tindakan terhadapnya, secara umum telah ada kesepakatan damai diantara kedua belah 
pihak bahkan pada beberapa perkara telah diberikan ganti rugi oleh pihak pelaku kepada 
pihak korban.  

Dalam memutus hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis. Aspek 
sosiologis maksudnya pertimbangan yang didasarkan pada latar belakang anak dan 
manfaat baik pidana atau tindakan yang dikenakan kepada anak terhadap masyarakat.23 

                                                           
20 Hasil wawancara dengan Hendri Irawan selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar 

Lampung pada 8 Maret 2022. 
21 Dapid Sahroni, “Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran.” Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling Vol.1 

No.1 (2017):115-124. Hlm. 115. Retrieved from: 
http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk/article/view/213. 

22 M. Yahya Harahap, 2012, Permbahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta:Sinar 
Grafika), hlm. 20. 

23 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung:Alumni), hlm. 67 dalam Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu 
Idjuddin Solihin, Oci Senjaya, “Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak 
dibawah umur.” Singaperbangsa Law Review Vol.1 No. 1 (2020): 66-87. Hlm. 84. Retrieved from 
https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4252. 

Anak yang dikenakan pidana penjara cenderung merupakan anak yang telah melakukan 
pengulangan tindak pidana sehingga perilakunya sudah meresahkan masyarakat dan 
membutuhkan suatu pembinaan secara intensif agar perlindungan terhadap masyarakat 
dalam jangka panjang dapat diwujudkan. Anak dipersiapkan dengan melakukan 
pembinaan terhadap psikologis, minat dan bakat anak agar selanjutnya dapat 
bermasyarakat dengan baik. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakan LPKA berupa 
meresosialisasi narapidana dengan melakukan pembinaan di dalam lembaga yang berupa 
pemberian keterampilan, pendidikan umum dan agama, kegiatan olahraga, kesenian, 
pramuka, latihan kerja hingga rekreasi.24  

Pengenaan pidana atau tindakan terhadap anak didasarkan pada LITMAS oleh 
petugas BAPAS terhadap latar belakang anak, sesuai dengan Pasal 57 dalam UU-SPPA. 
Pertimbangan ini merupakan salah satu pertimbangan dalam aspek sosiologis berupa 
latar belakang anak terkait kebutuhan yang diperlukan anak agar pengenaan sanksi 
dapat berguna bagi kepentingan anak kedepannya. Penempatan anak di LPKA agar anak 
dapat melanjutkan pendidikannya yang telah lama putus karena berbagai sebab 
merupakan keputusan yang tergolong baik terlebih untuk mereka yang telah dalam 
kategori pengulangan tindak pidana dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan 
pendidikannya.  

Pertimbangan aspek sosiologis lainnya adalah keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa.25 Pada pemidanaan anak, terdapat perbedaan pada keadaan 
yang memberatkan dan meringankan sehingga dikenakan pidana atau tindakan. Anak-
anak yang diputus pengenaan pidana memiliki keadaan pemberat seperti tidak 
terjadinya kesepakatan damai antara pihak pelaku dan korban, tidak adanya pergantian 
rugi, dan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, perkara anak yang diputus tindakan 
secara umum merupakan perkara yang di dalamnya telah mencapai kesepakatan damai, 
telah dilakukan ganti rugi oleh pihak pelaku kepada korban dan baru pertama kali 
melakukan perbuatan menyimpang tersebut. 

Dasar pertimbangan hakim, baik dari aspek-aspek yuridis, filosofis, maupun 
sosiologis harus tetap berpedoman pada perlindungan terbaik bagi kepentingan masa 
depan anak, terutama setelah anak menjalani masa pidananya. Hakim tidak hanya 
berfungsi untuk menegakkan hukum, melainkan juga memberikan keadilan melalui 
putusan yang berkekuatan hukum tetap.26 Pada pemidanaan anak di Bandar Lampung, 
penerapan double track system berupa pidana atau tindakan didasarkan pada kebutuhan 
anak baik dari pihak anak pelaku maupun anak korban, yang disesuaikan dengan kondisi 
sarana dan prasarana di Bandar Lampung. 
 
C. Simpulan 

Putusan yang mengenakan pidana atau tindakan disesuaikan dengan dasar 
hukum sistem peradilan pidana anak, latar belakang anak, kebutuhan anak, dan 
kemanfaatan bagi masyarakat terhadap sanksi tersebut. Anak-anak yang diberikan 
putusan pidana atau tindakan memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. 
Perbedaan tersebut berupa ketersediaan pihak keluarga atau orang tua untuk dapat 
mengawasi dan memberikan perhatian secara khusus kepada anaknya atau tidak, 
terdapat kesepakatan damai, juga proses pendidikan yang sedang dijalani oleh anak. 

 Anak yang diberikan pidana penjara secara umum merupakan anak-anak yang 
ditelantarkan oleh orang tua atau pihak keluarga, anak yang telah putus sekolah dan 
                                                           
24 Maryam dan Akhmad Riyadi, “Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Samarinda.” Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan Vo.3 No.1 (2021):55-74. Hlm. 56-57. 
Retrieved from: https://ejournal.stitibnurusyd-tgt.ac.id/index.php/FIK/article/view/34. 

25 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika.” PAMPAS: 
Journal of Criminal Law Vol.1 No.1 (2020):125-137. Hlm. 136. DOI: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314. 

26 Marihot Janpieter Hutajulu, “Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim.” Refleksi Hukum Vol.9 No.1 (2015):91-
100. Hlm. 96. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100. 
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telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga jika tidak diberikan pengawasan 
dan perhatian khusus terhadap pembinaannya dikhawatirkan akan mengulangi tindak 
pidana bahkan melakukan tindak pidana yang lebih berat kedepannya nanti. Kondisi ini 
jelas akan merugikan masyarakat dan membahayakan masyarakat kedepannya sehingga 
diperlukan suatu metode yang dapat memberikan efek jera terhadap anak sekaligus 
membantunya untuk dapat terus belajar dan menyadari kesalahannya. Anak yang 
diberikan putusan pengenaan tindakan terhadapnya secara umum memiliki 
kecenderungan berasal dari keluarga yang dinilai masih mampu mengawasi dan 
memberikan perhatian secara khusus untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, anak 
hanya diberikan tindakan agar sebisa mungkin anak tidak dijauhkan dari orang tua 
maupun keluarganya sehingga kebutuhan kasih sayang terhadap anak masih dapat 
dipenuhi. Diharapkan setelah diberikan tindakan kepada anak, anak dapat memperbaiki 
perilakunya dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. 

Pemidanaan anak meskipun pada akhirnya tidak dapat diterapkan diversi maupun 
restorative justice, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak harus tetap 
terjamin di dalamnya. Adanya penerapan double track system berupa pengadaan pidana 
atau tindakan pada UU-SPPA merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan anak 
yang efektif di Indonesia. Namun, keterbatasan pada sarana atau fasilitas pendukung 
untuk mewujudkan proses tindakan yang efektif juga keadaan pada tiap-tiap perkara 
anak yang berbeda menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kecenderungan 
penggunaan pidana dibanding tindakan. Dibutuhkan adanya upaya pengoptimalan pada 
sarana atau fasilitas pendukung untuk menerapkan tindakan. Pemerintah juga 
disarankan melakukan penyuluhan terkait diversi, keadilan restoratif, dan double track 
system agar terdapat pemahaman untuk lebih mengupayakan metode lain selain 
penggunaan pidana terutama pidana penjara untuk kepentingan perlindungan anak. 
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telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga jika tidak diberikan pengawasan 
dan perhatian khusus terhadap pembinaannya dikhawatirkan akan mengulangi tindak 
pidana bahkan melakukan tindak pidana yang lebih berat kedepannya nanti. Kondisi ini 
jelas akan merugikan masyarakat dan membahayakan masyarakat kedepannya sehingga 
diperlukan suatu metode yang dapat memberikan efek jera terhadap anak sekaligus 
membantunya untuk dapat terus belajar dan menyadari kesalahannya. Anak yang 
diberikan putusan pengenaan tindakan terhadapnya secara umum memiliki 
kecenderungan berasal dari keluarga yang dinilai masih mampu mengawasi dan 
memberikan perhatian secara khusus untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, anak 
hanya diberikan tindakan agar sebisa mungkin anak tidak dijauhkan dari orang tua 
maupun keluarganya sehingga kebutuhan kasih sayang terhadap anak masih dapat 
dipenuhi. Diharapkan setelah diberikan tindakan kepada anak, anak dapat memperbaiki 
perilakunya dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. 

Pemidanaan anak meskipun pada akhirnya tidak dapat diterapkan diversi maupun 
restorative justice, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak harus tetap 
terjamin di dalamnya. Adanya penerapan double track system berupa pengadaan pidana 
atau tindakan pada UU-SPPA merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan anak 
yang efektif di Indonesia. Namun, keterbatasan pada sarana atau fasilitas pendukung 
untuk mewujudkan proses tindakan yang efektif juga keadaan pada tiap-tiap perkara 
anak yang berbeda menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kecenderungan 
penggunaan pidana dibanding tindakan. Dibutuhkan adanya upaya pengoptimalan pada 
sarana atau fasilitas pendukung untuk menerapkan tindakan. Pemerintah juga 
disarankan melakukan penyuluhan terkait diversi, keadilan restoratif, dan double track 
system agar terdapat pemahaman untuk lebih mengupayakan metode lain selain 
penggunaan pidana terutama pidana penjara untuk kepentingan perlindungan anak. 
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Abstrak 
Lampung telah menjadi salah satu provinsi yang dijadikan pasar peredaran 

narkotika yang berdimensi nasional dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan jaringan 
peredaran narkotika yang dilaksanakan oleh sindikat antar provinsi, persoalan 
kecanduan narkoba bukan hanya persoalan yang perlu mendapat perhatian negara 
Indonesia namun juga seluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pertanyaan yang 
diangkat pada saat penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana (penal 
policy) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang melibatkan jaringan antar 
provinsi dan bagaimana kah upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan tindak 
pidana narkotika yang melibatkan jaringan antar provinsi. Peneltian ini memakai 
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis dan sifat penelitian ini adalah 
studi analisis. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
dengan memakai metode wawancara serta sumber data sekunder yakni dokumen atau 
literatur dan peraturan perundang-undangan terkait serta buku-buku yang berkaitan 
dengan topik yang dibahas dalam penelitian serta sumber data tersier yang mendukung 
sumber data primer sumber data sekunder. Hasil studi serta pembahasan disimpulkan 
Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang melibatkan 
jaringan antar provinsi Kepolisian ialah tindakan represif penindakan serta memberantas 
sindikat jaringan antar provinsi di wilayah provinsi Lampung serta tindakan penal BNN 
adalah sektor penegakan keadilan dengan penegakan hukum melalui penggerebekan dan 
penangkapan. Tindakan non penal pihak Kepolisian daerah Lampung pre-emtif 
melakukan sosialisasi, pendekatan, bimbingan serta ajakan, preventif nya pengawasan 
secara langsung BNN Provinsi Lampung pre-emtif serta preventif (non-penal) sosialisasi 
serta penyuluhan, pemberdayaan, pendekatan Advokasi. Pemerintah provinsi Lampung 
tindakan Non Penal yasng bisa dilaksanakan salah satunya dengan membentuk serta 
mengoptimalkan tim penanggulangan risiko narkotika serta peningkatan pengawasan 
terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi terhadap penyalagunaan narkotika. 
Adapun saran yang bisa diberikan antara lain Kepada Kepolisian, BNN, Pemerintah 
beserta jajarannya supaya lebih meningkatkan baik kerjasama serta keefektifannya dalam 
pencegahan dan pengendalian narkoba agar tercipta nya kesamaan persepsi dan 
koordinasi antara aparat penegak hukum demi terciptanya Indonesia Bebas Narkotika. 
Tindakan Preemtif dan Preventif harus ditekankan dari anak-anak sampai remaja, dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi karena tindakan preemtif dan preventif yang 
meliputi penangkalan, pecegahan, pengendalian, seta ajakan lebih efektif dan efisien 
dibandingkan sarana penal. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Narkotika, Tindak Pidana. 
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Abstrak 
Lampung telah menjadi salah satu provinsi yang dijadikan pasar peredaran 

narkotika yang berdimensi nasional dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan jaringan 
peredaran narkotika yang dilaksanakan oleh sindikat antar provinsi, persoalan 
kecanduan narkoba bukan hanya persoalan yang perlu mendapat perhatian negara 
Indonesia namun juga seluruh dunia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pertanyaan yang 
diangkat pada saat penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana (penal 
policy) dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang melibatkan jaringan antar 
provinsi dan bagaimana kah upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan tindak 
pidana narkotika yang melibatkan jaringan antar provinsi. Peneltian ini memakai 
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, jenis dan sifat penelitian ini adalah 
studi analisis. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
dengan memakai metode wawancara serta sumber data sekunder yakni dokumen atau 
literatur dan peraturan perundang-undangan terkait serta buku-buku yang berkaitan 
dengan topik yang dibahas dalam penelitian serta sumber data tersier yang mendukung 
sumber data primer sumber data sekunder. Hasil studi serta pembahasan disimpulkan 
Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang melibatkan 
jaringan antar provinsi Kepolisian ialah tindakan represif penindakan serta memberantas 
sindikat jaringan antar provinsi di wilayah provinsi Lampung serta tindakan penal BNN 
adalah sektor penegakan keadilan dengan penegakan hukum melalui penggerebekan dan 
penangkapan. Tindakan non penal pihak Kepolisian daerah Lampung pre-emtif 
melakukan sosialisasi, pendekatan, bimbingan serta ajakan, preventif nya pengawasan 
secara langsung BNN Provinsi Lampung pre-emtif serta preventif (non-penal) sosialisasi 
serta penyuluhan, pemberdayaan, pendekatan Advokasi. Pemerintah provinsi Lampung 
tindakan Non Penal yasng bisa dilaksanakan salah satunya dengan membentuk serta 
mengoptimalkan tim penanggulangan risiko narkotika serta peningkatan pengawasan 
terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi terhadap penyalagunaan narkotika. 
Adapun saran yang bisa diberikan antara lain Kepada Kepolisian, BNN, Pemerintah 
beserta jajarannya supaya lebih meningkatkan baik kerjasama serta keefektifannya dalam 
pencegahan dan pengendalian narkoba agar tercipta nya kesamaan persepsi dan 
koordinasi antara aparat penegak hukum demi terciptanya Indonesia Bebas Narkotika. 
Tindakan Preemtif dan Preventif harus ditekankan dari anak-anak sampai remaja, dari 
sekolah dasar sampai perguruan tinggi karena tindakan preemtif dan preventif yang 
meliputi penangkalan, pecegahan, pengendalian, seta ajakan lebih efektif dan efisien 
dibandingkan sarana penal. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Narkotika, Tindak Pidana. 

A. Pendahuluan 
Pada era perdagangan bebas, secara faktual batas antar negara semakin kabur 

meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah.27 Saat ini barang yang menyebabkan 
kecanduan tersebut sudah pada indeks yang memprihatinkan serta bisa mengancam 
kedamaian ataupun supremasi nasional. Bahwa ketergantungan pada narkotika 
merupakan suatu penyakit, dengan arti orang yang memiliki rasa ketergantungan kepada 
narkotika dianggap sedang sakit.28 Hal ini dibuktikan dengan hampir setiap hari liputan 
dari surat kabar serta media elektronik mengenai penyelundupan, perdagangan, 
penahanan serta penangkapan terkait penyelewangan narkoba dan terbukti 
penyeIewengan zat di Indonesia telah memperoleh level yang sangat mengkhawatirkan, 
realitanya data menyatakan jika 85% narapidana dikarenakan oleh zat haram tersebut. 
Artikel berita kriminal baik di media cetak arus utama penuh dengan artikel mengenai 
penyelewengan narkoba.29 Kawasan yang adapun terkena barang nan berbahaya itu 
secara bertahap melahirkan pusar sirkulasi barang haram tersebut. Fatalnya, narkoba 
kini menjangkiti bermacam lapisan masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum yang 
bersumber dari kalangan terdidik.30 Serupa itu pula, penduduk di bawah usia 20 tahun, 
yang seharusnya masih tabu pada produk ilegal ini, belakangan ini menjadi pecandu 
serta ketergantungan.31 Berdasarkan data yang diperoleh Polda Lampung dari 2017 
sampai 2021 di situs Berita Lampung, terdapat 7.236 kasus narkotika di Lampung. 
 
Tabel 1. Data Kasus Narkotika di Provinsi Lampung tahun 2017 sampai 2021. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Hasil Survei Internet dari kasus Polda Lampung 2017 sampai 2021 

 
Berdasarkan data di atas, jumlah kasus narkoba di Lampung semakin meningkat 

setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 1200 kasus narkoba dan mengalami kenaikan 
menjadi 1500 pada tahun 201832 diikuti penurunan menjadi 1397 pada tahun 201933, pada 

                                                           
27 Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika serta Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan 

Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan serta Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against 
Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade), 
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. No. 01. (2017). hlm. 10. 

28 Risya Hadiansyah, serta Nur Rochaeti, “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”, Jurnal 
Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.(2022), hlm. 11. 

29 Fransiska Novita Eleanora, “Risiko Penyelewengan Narkoba Serta Usaha Pencegahan serta Penanggulangannya (Suatu 
Tinjauan Teoritis)”, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, (2011), hlm. 440. 

30 O.C.Kaligis serta Associates, Narkoba serta Peradilannya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 292. 
31 Dikdik M. Arief serta Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: PT. Raja Graflndo Persada, 

2013), hlm. 101. 
32 https://www.tribunsnews.com/regional/2018/11/06/selama-tahun-2018-polda-lampung-tangkap 2000-tersangka-

kasus-narkoba diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB. 
33 https://www.kupastuntas.co/2019/10/23/selama-tahun-2019-sebanyak-1-954-orang-di-lampung-jadi-tersangka-

kasus- narkoba/ diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB 
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tahun 2020 kasus kian meningkat sampai 1998 kasus34 sementara pada tahun 2021 bulan 
September saja kasus yang ditangani Polda Lampung sudah memperoleh 1.414 kasus35 hal 
ini membuktikan jika peredaran narkotika di Lampung sudah sangat membahayakan. 
Kejahatan ini perlu diberi perhatian lebih, sebab keberadaan pengedar menimbulkan 
pecandu narkotika, pada akhirnya pemberantasan narkotika wajib menjadi fokus, 
kesulitan aparat penegak hukum dalam menindak peredaran narkoba ialah banyak 
kejahatan yang tidak dilaksanakan secara individu, melainkan membentuk sindikat 
dengan orang-orang yang terlibat yang terorganisir dengan jaringan luas yang 
beroperasi baik di tingkat nasional atau Internasional, bersih serta sangat rahasia.36 
Melonjaknya tindak pidana penyelewengan narkoba pada umumnya dikarenakan oleh 
tiga hal: Pertama, janji keuntungan yang besar bagi pengedar, janji kedamaian bagi 
pemakai untuk kehidupan pemakai, untuk menghilangkan beban psikologis. Kedua, 
adapun ikrar diberikan untuk mengurangi perasaan waswas diciduk, alih-alih justru 
menciptakan perasaan antusiasme/sprit nan kuat. Yang ketiga, kehadiran oknum aparat 
yang terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal, hal ini membuat lebih sulit untuk 
mendeteksi jaringan narkoba. Keadaan ini akan berkembang seiring dengan 
perkembangan wawasan serta teknologi dalam rangka mempermudah terbentuknya 
mata rantai perputaran suram barang ilegal tersebut. Selain itu, wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas merupakan fasilitas yang potensial untuk 
berkembang biaknya jenis ganja, salah satu bahan dasar yang dipakai dalam produksi 
narkotika.37 Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan masalah sosial 
sekaligus menjadi masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat.38 

Dilihat dari risiko serta tingkat peredarannya, untuk melakukan pencegahan, 
memberantas penyelewengan, peredaran gelap Narkoba yang sangat beresiko yang 
membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, serta bernegara, maka perlu adanya 
peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 terkait psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang 
mengatur pemakaian narkoba untuk keperluan medis kesehatan, mengatur rehabilitasi 
medis sosial kemudian memfokuskan banyak hal mulai dari ancaman pidana seperti 
pidana penjara, denda, rehabilitasi sampai hukuman mati. Pemberlakuan undang-
undang tersebut diharapkan bisa melakukan pencegahan serta menertibkan peningkatan 
perputaran pemakaian barang ilegal tersebut di nusantara. Peraturan khusus entitas 
yang melanggar aturan itu, segenap pihak ingin semuanya bergerak ideal serta hukuman 
yang ada pada amoralitas narkoba berjalan seimbang. Efektifitas penegakan keadilan 
dalam masyarakat seringkali ditentukan oleh bagaimana sebenarnya APH itu 
menegakkan hukum. Dengan demikian, pencegahan kejahatan tidak cukup jika hanya 
didasarkan pada pembentukan penegakan keadilan yang baik, namun prosedur 
penerapan yang konsisten dari semua komponen penegakan hukum juga wajib 
terlaksana penegakan yang optimal. Bahkan antara negara-negara ASEAN konon di 
lndonesia sebagai penegak hukum yang paling “berbaik hati” terhadap para pelaku 
penyalahgunaan narkotika.39 

 
 

                                                           
34 https://www.m.lampost.co/berita-peredaran-narkoba-di-bandar-lampung-tertinggi-selama-2020. html diakses pada 

tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB 
35 https://www.antaranews.com/berita/2409861/polda-lampung-ungkap-kasus-narkotika-periode-januari-september 

diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB 
36 Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar serta Pemakain Narkoba”, Jurnal Hukum serta Peradilan, Vol. 1, No. 1, 

(2012), hlm. 315. 
37 Moh Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6. 
38 Aang Munawar Juanda, “Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NarkobaMelalui Pemberdayaan Penyuluh Agama 

Islam Di Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Justicia Bellen, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 28. 
39 Yuwono Prianto, “Penyalahgunaan Narkoba Dan Upaya Penegakan Hukumnya”, JurnaI Era Hukum IImiah Ilmu Hukum, 

Vol. 8, No. 1, (2015), hlm. 58. 
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tahun 2020 kasus kian meningkat sampai 1998 kasus34 sementara pada tahun 2021 bulan 
September saja kasus yang ditangani Polda Lampung sudah memperoleh 1.414 kasus35 hal 
ini membuktikan jika peredaran narkotika di Lampung sudah sangat membahayakan. 
Kejahatan ini perlu diberi perhatian lebih, sebab keberadaan pengedar menimbulkan 
pecandu narkotika, pada akhirnya pemberantasan narkotika wajib menjadi fokus, 
kesulitan aparat penegak hukum dalam menindak peredaran narkoba ialah banyak 
kejahatan yang tidak dilaksanakan secara individu, melainkan membentuk sindikat 
dengan orang-orang yang terlibat yang terorganisir dengan jaringan luas yang 
beroperasi baik di tingkat nasional atau Internasional, bersih serta sangat rahasia.36 
Melonjaknya tindak pidana penyelewengan narkoba pada umumnya dikarenakan oleh 
tiga hal: Pertama, janji keuntungan yang besar bagi pengedar, janji kedamaian bagi 
pemakai untuk kehidupan pemakai, untuk menghilangkan beban psikologis. Kedua, 
adapun ikrar diberikan untuk mengurangi perasaan waswas diciduk, alih-alih justru 
menciptakan perasaan antusiasme/sprit nan kuat. Yang ketiga, kehadiran oknum aparat 
yang terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal, hal ini membuat lebih sulit untuk 
mendeteksi jaringan narkoba. Keadaan ini akan berkembang seiring dengan 
perkembangan wawasan serta teknologi dalam rangka mempermudah terbentuknya 
mata rantai perputaran suram barang ilegal tersebut. Selain itu, wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas merupakan fasilitas yang potensial untuk 
berkembang biaknya jenis ganja, salah satu bahan dasar yang dipakai dalam produksi 
narkotika.37 Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan masalah sosial 
sekaligus menjadi masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat.38 

Dilihat dari risiko serta tingkat peredarannya, untuk melakukan pencegahan, 
memberantas penyelewengan, peredaran gelap Narkoba yang sangat beresiko yang 
membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, serta bernegara, maka perlu adanya 
peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1997 terkait psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang 
mengatur pemakaian narkoba untuk keperluan medis kesehatan, mengatur rehabilitasi 
medis sosial kemudian memfokuskan banyak hal mulai dari ancaman pidana seperti 
pidana penjara, denda, rehabilitasi sampai hukuman mati. Pemberlakuan undang-
undang tersebut diharapkan bisa melakukan pencegahan serta menertibkan peningkatan 
perputaran pemakaian barang ilegal tersebut di nusantara. Peraturan khusus entitas 
yang melanggar aturan itu, segenap pihak ingin semuanya bergerak ideal serta hukuman 
yang ada pada amoralitas narkoba berjalan seimbang. Efektifitas penegakan keadilan 
dalam masyarakat seringkali ditentukan oleh bagaimana sebenarnya APH itu 
menegakkan hukum. Dengan demikian, pencegahan kejahatan tidak cukup jika hanya 
didasarkan pada pembentukan penegakan keadilan yang baik, namun prosedur 
penerapan yang konsisten dari semua komponen penegakan hukum juga wajib 
terlaksana penegakan yang optimal. Bahkan antara negara-negara ASEAN konon di 
lndonesia sebagai penegak hukum yang paling “berbaik hati” terhadap para pelaku 
penyalahgunaan narkotika.39 

 
 

                                                           
34 https://www.m.lampost.co/berita-peredaran-narkoba-di-bandar-lampung-tertinggi-selama-2020. html diakses pada 

tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB 
35 https://www.antaranews.com/berita/2409861/polda-lampung-ungkap-kasus-narkotika-periode-januari-september 

diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pkl 23:00 WIB 
36 Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar serta Pemakain Narkoba”, Jurnal Hukum serta Peradilan, Vol. 1, No. 1, 

(2012), hlm. 315. 
37 Moh Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 6. 
38 Aang Munawar Juanda, “Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan NarkobaMelalui Pemberdayaan Penyuluh Agama 

Islam Di Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Justicia Bellen, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 28. 
39 Yuwono Prianto, “Penyalahgunaan Narkoba Dan Upaya Penegakan Hukumnya”, JurnaI Era Hukum IImiah Ilmu Hukum, 

Vol. 8, No. 1, (2015), hlm. 58. 

Masyarakat harus patuh pada aturan main. Ketaatan masyarakat terhadap aturan 
dikarenakan 3 hal: (1) ketakutan akan kejahatan; (2) ketakutan sebab kewenangan otoritas 
terikat melalui sifat hukum sebagai perintah; (3) waswas sungkan ketika mengerjakan 
perilaku nan salah. Menegakkan keadilan dengan cara non-penal memiliki maksud.40 UU 
Narkotika telah menetapkan serta menegakkan peraturan hukum mengenai persoalan 
narkoba. Namun, kejahatan terkait narkoba tidak dihukum dengan efektif. Dalam banyak 
kasus akhir-akhir ini, banyak pemakai serta pengedar narkoba telah ditangkap serta 
diberi hukuman yang setimpal, namun peristiwa ini tampaknya tak memberikan efek jera 
bagi pelaku kejahatan malah memperluas jangkauan tindakan mereka, bahkan ada 
kerelatifan. Bahkan, jumlah kasus narkoba meningkat dari tahun ke tahun.41 Seluruh 
persoalan entitas terlarang itu naik per tahunnya. Efek jera harus diberikan kepada 
pengedar narkotika. 

Fakta seperti ini menimbulkan banyak pertanyaan dimasyarakat, kenyataannya 
masih maraknya peredaran narkotika sehingga membuat penulis lalu tertarik untuk 
menulis serta mengulas mengenai Kebijakan Kriminal Secara Integral dalam 
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Melibatkan Jaringan Antar Provinsi. 
Bagaimanakah kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menanggulangi tindak 
pidana narkotika yang melibatkan jaringan antar provinsi serta bagaimanakah tindakan 
non.-penal dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika yang melibatkan 
jaringan antar provinsi. Atas dasar konsepsi pemikiran seperti itulah studi ini 
dilaksanakan. 
 
B. Pembahasan 
1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Narkotika Yang Melibatkan Jaringan Antar Provinsi. 
a. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Kepolisian 

Peran Polisi dalam mengatasi kasus peredaran serta penyelewengan narkoba 
sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang maksimal, Isu mengenai narkoba 
kini sudah mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan berbagai kalangan dari 
seluruh lapisan masyarakat.42 Jika terbukti secara hukum mengedarkan serta 
menggunakan narkotika, akan dilaksanakan tindakan represif oleh kepolisian. 
Dibentuknya suatu peraturan bertujuan agar masyarakat dapat mengerti batasan-
batasan dari berbagai kepentingan yang melekat pada dirinya.43 Berdasarkan hasil 
penyidikan, Polisi dalam mengatasi penyelewengan/peredaran narkoba sebagai berikut, 
upaya represif bertujuan untuk melakukan pencegahan kejahatan dengan memodifikasi 
serta kreativitas pelaku kejahatan berdasarkan kejahatannya. Berdasarkan hasil 
wawancara, pengenaan Pasal yang mengancam pelaku sudah sejalan dengan aturan yang 
ada: “Hukuman yang diperoleh pelaku wajib melalui proses peradilan. Polisi melakukan 
pemeriksaan, mengirimkan berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas 
lengkap kemudian menyerahkan tersangka serta barang bukti. Untuk pelaku kejahatan di 
bawah umur, prosesnya relatif lebih cepat berkasnya wajib sudah diterima dalam waktu 
15 hari. Prosesnya dilaksanakan secara berbeda dari tersangka lainnya, dibawa ke 
pengadilan oleh pengadilan anak, lalu dijatuhi hukuman. Misalnya, jika dia dijatuhi 
hukuman empat tahun penjara, hukuman yang akan dia terima ialah sekitar dua tahun.” 

                                                           
40 Siswantoro Sonarso, Penegakan Keadilan Dalam Kajian Sosiologis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 142. 
41 O.C. Kaligis & Associates, Narkoba serta Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan serta 

Peradilan, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260. 
42 Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti,Serta Sahadi Humaedi, “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan 

Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja”, Jurnal Peneltian serta Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 3 
(2021). hlm. 407. 

43 Clarissa Meidy Paulus dan Dian Andriawan Daeng Tawang, “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan 
Berat Netto 36 Gram (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
637/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Sel)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No 1 (2018), hlm. 13. 
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“Yang menjatuhkan hukuman ialah hakim, polisi menjalankan hukuman sesuai dengan 
keabsahan hukuman hanya jika legalitas zat narkotika terkandung dalam pasal 35 tahun 
2009, Pasal 112 jika memakai dan jika dia membeli atau menjual dia tunduk pada Pasal 114. 
Dan meminta menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan dan bukti yang ada.”44 

Penyelewengan entitas haram itu merebak beraneka komponen warga 
dimetropolitan ataupun dusun/kampung justru perputarannya sukar diakhiri.45 Dari 
hasil wawancara penulis terhadap peredaran narkoba oleh jaringan antarnegara, terlihat 
jaringan yang sangat besar salah satunya tersangka di Lapas Sidorajo yang diduga berada 
dalam jaringan antarnegara ini. Pengiriman dari China yang diungkap pemerintah itu 
masuk ke Malaysia, menyebar ke Indonesia melalui bermacam provinsi seperti Aceh, 
Medan, Riau, serta Pekanbaru, lalu menyebar ke Jawa. Polda Lampung menjadi garda 
terdepan untuk melakukan pencegahan penyebaran barang haram tersebut ke Pulau 
Jawa.46 Penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di 
kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor 
ketersediaan.47 Berikut data kasus narkotika 5 (Lima) tahun terakhir Kepolisian daerah 
Lampung. 
 
Tabel 2. Data Kasus dan Tersangka Narkotika Polda Lampung 5 (Lima) tahun Terakhir. 
 

 
Sumber: Hasil Survei Polda Lampung 5 tahun Terakhir 

 
Dari indeks di atas bisa dipantau di Kepolisian daerah Lampung dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan berdasarkan pada data 5 tahun terakhir. Jika hasil 
wawancara penulis analisis, bisa didapati akar masalah menumpuknya komplikasi zat 
haram ini antaranya ialah penerapan hukum, dilapangan jauh dari kata ideal, wabah 
corona membuat APH mengabaikan urusan barang ilegal ini sehingga gerbang bagi 
pengedar untuk menabur zat haram ini yang lebih mudah segala komponen penduduk 
sudah mengenal dan memakai, semisal anak dibawah umur, publik figur, serta tidak 
sedikit para oknum pejabat. Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau 
tindak pidana yang disepakati (concensual crimes).48 Kajian ini menemukan jika dalam 
penanganan peredaran narkoba di tempat umum, terdapat dua tindakan Kepolisian, 
yaitu tindakan represif berupa koordinasi terbuka dan tindakan represif dan preventif 
serta koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan melalui koordinasi langsung 
                                                           
44 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
45 Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem 

Rehabilitasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11. No. 1, (2015), hlm. 75. 
46 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
47 Li Azhar, KMS. Novyar Satriawan, Fikri Vivi Arfiani Siregar serta Mulono Apriyanto, “Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren”, Jurnal Inovasi Peneltian, Vol. 1. No. 11. 
(2021). hlm. 2464. 

48 Donny Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Studi 
Hukum, Vol. 18. No. 3. (2018), hlm. 419. 
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“Yang menjatuhkan hukuman ialah hakim, polisi menjalankan hukuman sesuai dengan 
keabsahan hukuman hanya jika legalitas zat narkotika terkandung dalam pasal 35 tahun 
2009, Pasal 112 jika memakai dan jika dia membeli atau menjual dia tunduk pada Pasal 114. 
Dan meminta menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan dan bukti yang ada.”44 

Penyelewengan entitas haram itu merebak beraneka komponen warga 
dimetropolitan ataupun dusun/kampung justru perputarannya sukar diakhiri.45 Dari 
hasil wawancara penulis terhadap peredaran narkoba oleh jaringan antarnegara, terlihat 
jaringan yang sangat besar salah satunya tersangka di Lapas Sidorajo yang diduga berada 
dalam jaringan antarnegara ini. Pengiriman dari China yang diungkap pemerintah itu 
masuk ke Malaysia, menyebar ke Indonesia melalui bermacam provinsi seperti Aceh, 
Medan, Riau, serta Pekanbaru, lalu menyebar ke Jawa. Polda Lampung menjadi garda 
terdepan untuk melakukan pencegahan penyebaran barang haram tersebut ke Pulau 
Jawa.46 Penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di 
kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor 
ketersediaan.47 Berikut data kasus narkotika 5 (Lima) tahun terakhir Kepolisian daerah 
Lampung. 
 
Tabel 2. Data Kasus dan Tersangka Narkotika Polda Lampung 5 (Lima) tahun Terakhir. 
 

 
Sumber: Hasil Survei Polda Lampung 5 tahun Terakhir 

 
Dari indeks di atas bisa dipantau di Kepolisian daerah Lampung dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan berdasarkan pada data 5 tahun terakhir. Jika hasil 
wawancara penulis analisis, bisa didapati akar masalah menumpuknya komplikasi zat 
haram ini antaranya ialah penerapan hukum, dilapangan jauh dari kata ideal, wabah 
corona membuat APH mengabaikan urusan barang ilegal ini sehingga gerbang bagi 
pengedar untuk menabur zat haram ini yang lebih mudah segala komponen penduduk 
sudah mengenal dan memakai, semisal anak dibawah umur, publik figur, serta tidak 
sedikit para oknum pejabat. Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau 
tindak pidana yang disepakati (concensual crimes).48 Kajian ini menemukan jika dalam 
penanganan peredaran narkoba di tempat umum, terdapat dua tindakan Kepolisian, 
yaitu tindakan represif berupa koordinasi terbuka dan tindakan represif dan preventif 
serta koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan melalui koordinasi langsung 
                                                           
44 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
45 Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem 

Rehabilitasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11. No. 1, (2015), hlm. 75. 
46 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
47 Li Azhar, KMS. Novyar Satriawan, Fikri Vivi Arfiani Siregar serta Mulono Apriyanto, “Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren”, Jurnal Inovasi Peneltian, Vol. 1. No. 11. 
(2021). hlm. 2464. 

48 Donny Michael, “Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Studi 
Hukum, Vol. 18. No. 3. (2018), hlm. 419. 
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dengan masyarakat melalui laporan/informasi dari masyarakat dan tindak lanjut 
selanjutnya. Koordinasi lingkar tertutup dilaksanakan oleh polisi sendiri yang 
menyelidiki jaringan peredaran narkoba, pertama memakai informasi sendiri lalu 
mengambil tindakan langsung atau menghimpun bukti dari tersangka, lalu polisi, serta 
memakai media elektronik (ITE) melalui salah satu hasil lapangan.49 Dapat diketahui 
komunikasi yang terjalin antar para pengedar sampai kebandar. Polisi segera melakukan 
penindakan melalui penyamaran dengan alasan untuk membeli (undercover buy) setelah 
itu dilaksanakan tindakan paksa yakni penangkapan, tidak hanya sampai pada tahap 
penangkapan, selanjutnya dilaksanakan penyerahan terkontrol (controlled delivery) 
untuk mengetahui siapa yang membeli barang tersebut serta dikembangkan lebih lanjut 
supaya pemangku keperluan bisa ditangkap untuk memaksimalkan penegakan keadilan. 
Tindakan peningkatan penanggulangan sejauh ini telah dilaksanakan untuk mengatasi 
Masalah yang dihadapi dalam studi serta pengembangan kasus perdagangan narkoba.50 
 
b. Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Mengingat besarnya kebutuhan untuk melakukan pencegahan, memberantas 
penyelewengan, peredaran gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba, maka Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanatkan pembentukan (BNN) Badan Narkotika 
Nasional (BNN) dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap 
Narkoba metode dilakukan dengan banyak cara, khususnya sebagai berikut: 
1) Sektor Pencegahan, dengan menginformasikan masyarakat mengenai risiko narkoba, 

dengan menstimulasi serta menyadarkan masyarakat untuk tidak memakai narkoba, 
serta dengan mengembangkan fungsi aktif serta sadar masyarakat dalam perang 
melawan narkoba.  

2) Sektor Rehabilitasi, dilaksanakan secara medis serta spiritual dalam pengobatan 
pemakai narkotika dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan 
kesehatan jasmani serta rohani pemakai narkotika. Reintegrasi sosial mantan pecandu 
narkoba dijalankan di binaan reintegrasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.  

3) Sektor Penegakan keadilan, menyelenggarakan aktivitas rutin yang ditujukan dari 
zona merah (komersial zona) menjadi zona hijau (zona bebas narkoba). Hal ini ialah 
langkah untuk mengurangi atau melakukan pencegahan penyelewengan narkoba pada 
waktu, tempat serta korban yang tidak diketahui.51 

Efektifitas pemberlakuan undang-undang ini sangat bergantung pada aparat 
penegak keadilan di semua tingkatan, dalam hal ini semua lembaga terkait langsung: 
Badan Narkotika Nasional serta lembaga penegak hukum lainnya. Di sisi lain, dalam 
rangka menegakkan wibawa hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
mengenai Narkotika, kesadaran hukum sangat penting dimiliki oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Penyelewengan narkoba serta pencegahan penyelewengan narkoba bisa 
dicapai melalui bermacam strategi serta taktik pemerintah, serta selanjutnya dipakai 
secara penuh, luas oleh pejabat pejabat yang terlibat dalam kerja sosial anti narkoba 
yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.52 Maka fungsi Badan Narkotika Nasional 
bersama masyarakat sangatlah penting dalam proses penegakan keadilan terhadap 
tindak pidana narkotika yang semakin terstruktur.53 Jika tidak ada kerjasama yang 

                                                           
49 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
50 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
51 Hasil Wawancara dengan AKP. Elviana, S.H., Sub. Kordinator Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 27 

Januari 2022. 
52 Mintawati Hesri serta Budiman Dana, “Bahaya Narkoba serta Strategi Penanggulangannya”, Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat Abdi Putra, Vol. 1. No. 2. (2021), hlm. 32.  
53 Firman Freaddy Busroh, Azis Budianto, Memerangi Penyelewengan Narkoba, (Jakarta: Cintya Press, 2015), hlm. 57-58. 
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dilakukan maka akan terjadi batasan antara BNN dengan intansi lainnya.54 Kemudian, 
perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya program-program lain 
yang menunjang proses pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. 
55 Strategi yang akan dijalankan dalam penerapan undang-undang tersebut ialah:  
a. Menemukan dan mendobrak jaringan perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik 

secara nasional maupun internasional;  
b. Melakukan proses penyelesaian kasus, mulai dari penyidikan hingga rehabilitasi 

secara konsisten dan serius;  
c. Mengungkapkan motif/latar belakang tindak pidana penipuan dan peredaran 

narkoba;  
d. pemusnahan barang bukti narkotika yang disita, khususnya obat golongan I dan 

psikotropika; dan  
e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan pergerakan 

prekursor dan penyitaan aset milik pengedar dan pengedar narkoba.56  
Hasil wawancara para pengedar yang terlibat dalam penyelundupan dengan 

memasukkan narkoba ke dalam barang-barang seperti makanan, minuman, pakaian, 
pasta gigi serta menyembunyikan narkoba di saku baju. Tindakan Badan Narkotika 
Nasional untuk menekan peredaran serta pemakaian narkoba di Indonesia dilaksanakan 
dengan melakukan penangkapan setiap kali mendapat informasi mengenai transaksi 
tersebut. BNN bersamaan dengan perangkat yang dapat melacak transaksi 
mencurigakan.57 Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 
untuk mengimbangi persepsi jika pemakai narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada di 
penjara. Penanganan persoalan penyelewengan narkoba dilaksanakan secara lebih 
serius, baik sebelum ataupun setelah persidangan, melalui penghormatan terhadap hak-
hak pemakai narkoba atas kesehatan, akses sosialnya, serta efek jera dari hukuman. Hal 
ini menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan serta kinerja hak asasi pemakai 
narkoba. Pecandu narkoba yang dapat direhabilitasi tanpa pidana penjara ialah pecandu 
narkoba itu sendiri, serta seorang pengedar atau pecandu narkoba yang juga seorang 
pengedar tetap di dalam penjara serta direhabilitasi selama masa pidana penjara. 
Bahkan, banyak pemangku keperluan yang bertanya-tanya bagaimana membedakan 
antara pemakai murni serta pemakai yang juga pengedar narkoba. Pertanyaan ini 
dijawab melalui pembentukan tim evaluasi terpadu yang terdiri dari tim medis (dokter 
serta psikolog dengan asesor bersertifikat Kementerian Kesehatan) serta tim hukum 
(Polisi, BNN, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum HAM. 

Pengawasan jalur transportasi mendapat perhatian yang lebih serius. Berdasarkan 
bermacam jenis temuan, narkoba diangkut melalui jasa pengiriman barang, tidak hanya 
memakai jalur udara serta darat namun juga jalur laut untuk berpindah ke daerah/pulau 
tanpa bandara serta pelabuhan resmi, sebab pulau Sumatera sebagian besar terdiri dari 
pulau serta laut. Pada umumnya narkoba diangkut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil 
sehingga jarang menarik perhatian polisi serta pe kewajiban bea cukai. Minimnya 
anggota dalam tindakan pencegahan kejahatan narkoba serta minimnya infrastruktur 
yang mendukung untuk melakukan fungsi pengawasan di wilayah Lampung yang sangat 
luas, baik di darat ataupun di pulau-pulau kecil, menjadi kendala yang dihadapi oleh 
aparat penegak hukum. Dalam rangka proses pencegahan, kami akan menghadapi serta 

                                                           
54.Ineke Ariena Motif, Budhi Wisaksono, A.M. Endah Sri Astuti.”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota BNNK Karawang Terhadapm Remaja Di kab. Karawang. 
“, Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 5. No. 3 (2016), hlm. 7. 

55 Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, Serta Dine Meigawati, “Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, 
serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa”, Jurnal Inovasi Peneltian. Vol. 2. No. 10. (2022), 
hlm. 3382. 

56 Ibid, hlm. 56-57. 
57 Hasil Wawancara dengan AKP. Elviana, S.H., Sub. Kordinator Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 27 

Januari 2022. 
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dilakukan maka akan terjadi batasan antara BNN dengan intansi lainnya.54 Kemudian, 
perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya program-program lain 
yang menunjang proses pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. 
55 Strategi yang akan dijalankan dalam penerapan undang-undang tersebut ialah:  
a. Menemukan dan mendobrak jaringan perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik 

secara nasional maupun internasional;  
b. Melakukan proses penyelesaian kasus, mulai dari penyidikan hingga rehabilitasi 

secara konsisten dan serius;  
c. Mengungkapkan motif/latar belakang tindak pidana penipuan dan peredaran 

narkoba;  
d. pemusnahan barang bukti narkotika yang disita, khususnya obat golongan I dan 

psikotropika; dan  
e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan pergerakan 

prekursor dan penyitaan aset milik pengedar dan pengedar narkoba.56  
Hasil wawancara para pengedar yang terlibat dalam penyelundupan dengan 

memasukkan narkoba ke dalam barang-barang seperti makanan, minuman, pakaian, 
pasta gigi serta menyembunyikan narkoba di saku baju. Tindakan Badan Narkotika 
Nasional untuk menekan peredaran serta pemakaian narkoba di Indonesia dilaksanakan 
dengan melakukan penangkapan setiap kali mendapat informasi mengenai transaksi 
tersebut. BNN bersamaan dengan perangkat yang dapat melacak transaksi 
mencurigakan.57 Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 
untuk mengimbangi persepsi jika pemakai narkoba lebih baik di rehabilitasi daripada di 
penjara. Penanganan persoalan penyelewengan narkoba dilaksanakan secara lebih 
serius, baik sebelum ataupun setelah persidangan, melalui penghormatan terhadap hak-
hak pemakai narkoba atas kesehatan, akses sosialnya, serta efek jera dari hukuman. Hal 
ini menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan serta kinerja hak asasi pemakai 
narkoba. Pecandu narkoba yang dapat direhabilitasi tanpa pidana penjara ialah pecandu 
narkoba itu sendiri, serta seorang pengedar atau pecandu narkoba yang juga seorang 
pengedar tetap di dalam penjara serta direhabilitasi selama masa pidana penjara. 
Bahkan, banyak pemangku keperluan yang bertanya-tanya bagaimana membedakan 
antara pemakai murni serta pemakai yang juga pengedar narkoba. Pertanyaan ini 
dijawab melalui pembentukan tim evaluasi terpadu yang terdiri dari tim medis (dokter 
serta psikolog dengan asesor bersertifikat Kementerian Kesehatan) serta tim hukum 
(Polisi, BNN, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum HAM. 

Pengawasan jalur transportasi mendapat perhatian yang lebih serius. Berdasarkan 
bermacam jenis temuan, narkoba diangkut melalui jasa pengiriman barang, tidak hanya 
memakai jalur udara serta darat namun juga jalur laut untuk berpindah ke daerah/pulau 
tanpa bandara serta pelabuhan resmi, sebab pulau Sumatera sebagian besar terdiri dari 
pulau serta laut. Pada umumnya narkoba diangkut melalui pelabuhan-pelabuhan kecil 
sehingga jarang menarik perhatian polisi serta pe kewajiban bea cukai. Minimnya 
anggota dalam tindakan pencegahan kejahatan narkoba serta minimnya infrastruktur 
yang mendukung untuk melakukan fungsi pengawasan di wilayah Lampung yang sangat 
luas, baik di darat ataupun di pulau-pulau kecil, menjadi kendala yang dihadapi oleh 
aparat penegak hukum. Dalam rangka proses pencegahan, kami akan menghadapi serta 

                                                           
54.Ineke Ariena Motif, Budhi Wisaksono, A.M. Endah Sri Astuti.”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota BNNK Karawang Terhadapm Remaja Di kab. Karawang. 
“, Dipenogoro Law Jurnal, Vol. 5. No. 3 (2016), hlm. 7. 

55 Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, Serta Dine Meigawati, “Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, 
serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa”, Jurnal Inovasi Peneltian. Vol. 2. No. 10. (2022), 
hlm. 3382. 

56 Ibid, hlm. 56-57. 
57 Hasil Wawancara dengan AKP. Elviana, S.H., Sub. Kordinator Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 27 

Januari 2022. 

memantau peredaran narkoba melalui laut. Berikut data penangkapan yang dilaksanakan 
oleh BNN Provinsi Lampung: 
 
Tabel 3. Data Pengungkapan Kasus Narkotika Oleh BNNP Lampung. 
 

 
Sumber: Hasil Survei BNNP Lampung 2017 sampai 2021 

 
Analisis Penulis dari data yang didapatkan BNNP Lampung terdapat perbedaan 

signifikan antara BNNP dengan Polda hal ini dikarenakan sumber data yang di dapatkan 
oleh Polda mencangkup 15 Polres yang ada di Lampung sementara BNN hanya 
melakukan Pemberatasan Narkotika melalui BNNP Lampung saja namun jumlah barang 
bukti yang didapatkan tergolong besar. Hal ini membuktikan jika peredaran narkotika 
yang dilaksanakan jaringan antar provinsi masih masif serta tersistematis untuk 
mengedarkan kepulau Jawa. 
 
2. Tindakan Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

yang Melibatkan Jaringan Antar Provinsi. 
a. Tindakan Non-Penal Kepolisan 

Sebagai tindakan non-pidana, pihak kepolisian mengadakan upaya 
penanggulangan dalam kejahatan terkait narkoba, yakni:  
1. Pre-emtif (Pembinaan) 

Polda Lampung melakukan kerja sama adapun bentuk kerjasama yang 
dilaksanakan antara Polda Lampung dengan lembaga-lembaga antara lain:  
1) Kerjasama antara BNN Lampung dengan Dinas Kesehatan bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko narkoba di kalangan 
pemakai serta pengedar. Selain itu, pada agenda Sosialisasi, mahasiswa akan 
dikenalkan jenis-jenis narkoba serta sanksi bagi para pelanggar narkoba, membantu 
generasi muda untuk melindungi diri dari ancaman risiko narkoba saat ini di masa 
depan.  

2) Kerjasama dengan dinas pendidikan yakni membantu Polisi melakukan sosialisasi di 
sekolah-sekolah.  

3) Bekerjasama dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk membantu 
kepolisian dalam melakukan sosialisasi di masyarakat khususnya mengenai risiko 
narkobaa.58 

Kegiatan ini pada hakikatnya mencakup pembinaan serta pengembangan 
lingkungan hidup bersahaja serta aktivitas aktif khususnya bagi remaja/dewasa muda 

                                                           
58 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
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dengan aktivitas produktif, konstruktif serta kreatif, sementara aktivitas pendidikan 
preventif dilaksanakan dengan cara penyampaian informasi pendidikan yang bisa dicapai 
melalui saluran, antara lain keluarga, lembaga pendidikan/keagamaan serta organisasi 
masyarakat. 
2. Preventif (Pencegahan)  

Tindakan pencegahan ini merupakan tindakan yang diambil oleh polisi untuk 
melakukan pencegahan penyebaran serta penyelewengan narkoba menjadi lebih 
mengkhawatirkan. Tindakan pencegahan dilaksanakan melalui pendekatan, bimbingan, 
serta imbauan melalui pengendalian serta pengawasan jalur resmi serta pengawasan 
langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan maksud supaya police hazard 
tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:  
1) Melakukan pencegahan agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya dipakai untuk 

pengolahan dan pengembangan wawasan.  
2) Pertahankan penggunaan yang benar agar tidak menimbulkan ketergantungan.  
3) Melakukan pencegahan penggunaan posisi Indonesia sebagai jalan gelap dengan 

memantau pantai dan pintu masuk ke Indonesia.  
Tindakan pencegahan mencakup keluarga dan masyarakat yang proaktif dan 

responsif untuk mengatasi terjadinya kejahatan perdagangan narkoba, antara dengan 
cara melakukan patroli, spot check, dan cek urine di sekolah, klab, kos-kosan, terminal, 
dan pelabuhan. Melakukan penjagaan di tempat-tempat keluar masuknya kendaraan dari 
suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain, seperti bandar udara, 
stasiun kereta api, pelabuhan utama, termasuk pelabuhan penduduk. Memantau setiap 
area atau lokasi yang dianggap rawan perdagangan serta penyelewengan narkoba, 
seperti kafe, bar, klub malam, hotel, serta hostel. Pengawasan Apotek, dimana Apotek 
tidak berwenang untuk menjual atau mengeluarkan obat-obat G-list yang tergolong 
psikotropika. Bapak Rizky Pujiantho mengatakan: “Selalu melakukan patroli di seluruh 
Provinsi Lampung, salah satu tindakan yang kami lakukan untuk melakukan pencegahan 
peredaran narkotika ialah dengan memperkuat pengawasan dengan melakukan patroli 
rutin di wilayah hukum Polda Lampung khususnya di daerah-daerah. Dengan resiko 
penyelewengan serta peredaran narkoba setiap bulan, kami melakukan operasi 
konsolidasi narkoba di seluruh provinsi Lampung, tidak hanya kepolisian namun juga 
TNI, dan dinas kesehatan. Hal ini dikarenakan Perintah langsung dari presiden sebab 
Indonesia darurat narkoba.59 Upaya penertiban oleh Polda Lampung berhasil dibuktikan 
dengan hadirnya mereka yang ditangkap dengan terbukti melakukan penyelewengan. 
Patroli yang dilaksanakan oleh Polda Lampung beserta jajarannya yakni 15 Polres 
dilaksanakan secara rutin setiap hari, termasuk pembentukan tim yang bekerja sama 
dengan masing-masing Polsek di kabupaten tempat patroli berada. penyelewengan, 
Khususnya di daerah yang dianggap terpengaruh narkoba. 
 
b. Tindakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional. 

BNN Provinsi Lampung berupaya untuk selalu menggunakan langkah pre-emtif 
preventif (non-penal) langkah pre-emtif serta prenventif dilaksanakan dengan: 
1) Sosialisasi serta Penyuluhan 

BNN Lampung rutin rutin melakukan sosialisasi setiap bulan mengenai risiko 
NAPZA (narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya). Sosialisasi bertujuan supaya 
anak-anak mengerti risiko narkoba sejak dini, serta diharapkan anak-anak tidak 
mendekati narkoba yang membahayakan nyawanya. Sebagai bentuk kegiatan 
pencegahan peredaran narkoba bagi generasi muda, kami akan melakukan kegiatan 
kehumasan serta pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi siswa SD, SMP serta SMA 

                                                           
59 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 
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dengan aktivitas produktif, konstruktif serta kreatif, sementara aktivitas pendidikan 
preventif dilaksanakan dengan cara penyampaian informasi pendidikan yang bisa dicapai 
melalui saluran, antara lain keluarga, lembaga pendidikan/keagamaan serta organisasi 
masyarakat. 
2. Preventif (Pencegahan)  

Tindakan pencegahan ini merupakan tindakan yang diambil oleh polisi untuk 
melakukan pencegahan penyebaran serta penyelewengan narkoba menjadi lebih 
mengkhawatirkan. Tindakan pencegahan dilaksanakan melalui pendekatan, bimbingan, 
serta imbauan melalui pengendalian serta pengawasan jalur resmi serta pengawasan 
langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan maksud supaya police hazard 
tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:  
1) Melakukan pencegahan agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya dipakai untuk 

pengolahan dan pengembangan wawasan.  
2) Pertahankan penggunaan yang benar agar tidak menimbulkan ketergantungan.  
3) Melakukan pencegahan penggunaan posisi Indonesia sebagai jalan gelap dengan 

memantau pantai dan pintu masuk ke Indonesia.  
Tindakan pencegahan mencakup keluarga dan masyarakat yang proaktif dan 

responsif untuk mengatasi terjadinya kejahatan perdagangan narkoba, antara dengan 
cara melakukan patroli, spot check, dan cek urine di sekolah, klab, kos-kosan, terminal, 
dan pelabuhan. Melakukan penjagaan di tempat-tempat keluar masuknya kendaraan dari 
suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain, seperti bandar udara, 
stasiun kereta api, pelabuhan utama, termasuk pelabuhan penduduk. Memantau setiap 
area atau lokasi yang dianggap rawan perdagangan serta penyelewengan narkoba, 
seperti kafe, bar, klub malam, hotel, serta hostel. Pengawasan Apotek, dimana Apotek 
tidak berwenang untuk menjual atau mengeluarkan obat-obat G-list yang tergolong 
psikotropika. Bapak Rizky Pujiantho mengatakan: “Selalu melakukan patroli di seluruh 
Provinsi Lampung, salah satu tindakan yang kami lakukan untuk melakukan pencegahan 
peredaran narkotika ialah dengan memperkuat pengawasan dengan melakukan patroli 
rutin di wilayah hukum Polda Lampung khususnya di daerah-daerah. Dengan resiko 
penyelewengan serta peredaran narkoba setiap bulan, kami melakukan operasi 
konsolidasi narkoba di seluruh provinsi Lampung, tidak hanya kepolisian namun juga 
TNI, dan dinas kesehatan. Hal ini dikarenakan Perintah langsung dari presiden sebab 
Indonesia darurat narkoba.59 Upaya penertiban oleh Polda Lampung berhasil dibuktikan 
dengan hadirnya mereka yang ditangkap dengan terbukti melakukan penyelewengan. 
Patroli yang dilaksanakan oleh Polda Lampung beserta jajarannya yakni 15 Polres 
dilaksanakan secara rutin setiap hari, termasuk pembentukan tim yang bekerja sama 
dengan masing-masing Polsek di kabupaten tempat patroli berada. penyelewengan, 
Khususnya di daerah yang dianggap terpengaruh narkoba. 
 
b. Tindakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional. 

BNN Provinsi Lampung berupaya untuk selalu menggunakan langkah pre-emtif 
preventif (non-penal) langkah pre-emtif serta prenventif dilaksanakan dengan: 
1) Sosialisasi serta Penyuluhan 

BNN Lampung rutin rutin melakukan sosialisasi setiap bulan mengenai risiko 
NAPZA (narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya). Sosialisasi bertujuan supaya 
anak-anak mengerti risiko narkoba sejak dini, serta diharapkan anak-anak tidak 
mendekati narkoba yang membahayakan nyawanya. Sebagai bentuk kegiatan 
pencegahan peredaran narkoba bagi generasi muda, kami akan melakukan kegiatan 
kehumasan serta pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi siswa SD, SMP serta SMA 

                                                           
59 Hasil Wawancara dengan Rizky Pujianto, S.H., Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 27 Januari 

2022. 

di Lampung. Dengan sosialisasi ini, akan memberikan edukasi yang bermakna kepada 
masyarakat supaya lebih sadar akan risiko penyelewengan narkoba, menolak narkoba 
serta berani menerapkan pola hidup sehat. Sebagai tindakan non-pidana, anak juga 
dicegah untuk terlibat dalam kejahatan terkait narkoba. Dalam menjalani tindakan 
pencegahan tersebut, harus selalu bersinergi dengan dunia pendidikan, pemerintah, 
swasta serta masyarakat. Patut diketahui bahwa sebagian besar pengunaan/konsumsi 
narkotika dimulai saat mereka masih remaja (usia sekolah) dengan merokok dan 
minuman keras. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketegangan dan 
frustasi, meringankan kebosanan dan keletihan. Di sisi lain, dengan menkonsumsi 
narkotika akan memberikan perasaan nikmat melalui ketenangan, kegembiraan atau 
meningkatnya sensasi dalam waktu yang panjang.60 
 
2)  Pemberdayaan 

Pemberdayaan merupakan tindakan BNN di Lampung untuk membangun sumber 
daya masyarakat yang lebih baik. Hal ini merupakan tindakan untuk menstimulasi 
pemahaman masyarakat akan risiko narkoba, serta munculnya inisiatif untuk 
mengingatkan masyarakat untuk membangun masyarakat bebas narkoba. 

 
3)  Pendekatan Advokasi 

Untuk lembaga non penal, pencegahan kejahatan narkoba dijalankan dengan 
pendekatan advokasi kepada tokoh adat di masing-masing wilayah Lampung. Respon 
baik para tokoh adat dalam menanggulangi kejahatan narkoba serta komitmen mereka 
dalam memberantas peredaran narkoba sebagai bentuk partisipasi masyarakat telah 
membuahkan hasil yang signifikan. Tokoh adat terlibat dengan tokoh pemuda bahkan 
pemuda di daerahnya dalam sejumlah pertemuan rutin untuk meninjau kembali 
rancangan pengendalian narkoba di daerahnya masing-masing.61 
 
c.  Tindakan Non-Penal Pemerintah 

Pemerintah Daerah Lampung serta DPRD terus proaktif menerbitkan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Promosi Pencegahan Penyelewengan 
Narkotika, Psikotropika, serta Zat Lainnya. Penyelewengan zat ini juga marak di kalangan 
generasi muda, terutama anak sekolah. Penyelewengan narkoba serta obat-obatan 
terlarang di Lampung, khususnya Bandar Lampung, berada pada tahap 
mengkhawatirkan. Pasalnya, zat mematikan sudah merambah hampir ke seluruh pelosok 
kabupaten, bahkan luar desa, bahkan sampai ke desa yang ada di Lampung serta pekon-
pekon. Parahnya lagi, pemakai dari muda sampai tua, membutuhkan tindakan 
pencegahan di semua lapisan masyarakat sejak dini. Julian berasumsi, orang tua yang 
banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya wajib lebih fokus serta lebih 
memperhatikan perilaku serta kebiasaan sehari-harinya, daripada membiarkan anaknya 
pulang terlambat dari sekolah. Maka jangan ragu untuk membawa mereka ke pihak 
berwajib, terutama BNN, untuk melihat apakah anak-anak mulai memakai narkoba dll.62 

Polisi Pamong Praja melakukan kewajibannya atau fungsi pengawasan serta 
pemantauan di daerah ini dalam rangka penegakan regional serta anti-narkoba di 
provinsi Lampung, namun mereka tidak bisa bertindak sendiri. Badan Pengawas Obat 
Nasional untuk menanggulangi daerah-daerah yang kemungkinan besar terjadi 
penyelewengan zat narkotika berbahaya, seperti, hotel cafe, hiburan malam. Narkotika 

                                                           
60 Irwansyah Muhammad Jamal, “The Early Preventive Effort Of Narcotic Abuse At Senior High School (SMA) In Aceh 

Besar And Sabang (A Study According To Islamic Law)”. Jurnal Keluarga serta Hukum Islam, Vol. 4 No.1 (2020) hlm. 
289. 

61 Hasil Wawancara dengan AKP. Elviana, S.H., Sub. Kordinator Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, 27 
Januari 2022. 

62 Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Sektor Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Kota 
Bandar Lampung, 12 April 2022. 
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serta obat-obatan terlarang (narkoba) bisa mencederai moral generasi muda serta masa 
depan negara. Penyebaran serta penyelewengan narkoba yang masif saat ini 
membutuhkan tindakan pencegahan dari bermacam aspek. Sehingga, sosialisasi risiko 
narkoba wajib lebih diperluas serta ditingkatkan oleh semua provinsi serta otoritas 
sosial. Berdasarkan hal itu, faktor penyebab penyelewengan NAPZA ialah pergaulan, 
lingkungan, serta faktor utama ialah lingkungan. Apabila lingkungan mendukung, mereka 
dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penyelewengan narkotika. Dukungan 
pemerintah mencakup sosialisasi masyarakat, pelatihan konselor sebaya, kurikulum anti 
narkoba terpadu, pemuda pelaksana anti narkoba, serta penerapan TOT (Training Of 
Trainers). Pemerintah beranggapan jika remaja tidak sadar akan risiko narkoba, sehingga 
perlu diberikan informasi.63 
 
C. Kesimpulan 
1. Simpulan 

Berdasarkan hasil studi serta pembahasan yang telah diuraikan maka bisa 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam pemberantasan tindak pidana narkoba 

antar provinsi yang dilaksanakan merupakan tindakan penegakan keadilan untuk 
menindak serta memberantas organisasi antarprovinsi di Lampung guna menekan 
angka kriminalitas akibat penyelewengan narkoba, Tindakan penegakan keadilan 
untuk melakukan pencegahan pelaku kejahatan dengan menindak pelaku kejahatan 
berdasarkan perbuatannya serta memperbaikinya kembali sehingga sadar apabila 
perilakunya melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga tidak ada lagi 
perilaku haram tersebut. BNN, menyelenggarakan kegiatan rutin yang menargetkan 
area merah (zona komersial) menjadi zona hijau (bebas narkoba). Ini merupakan 
langkah untuk mengurangi atau melakukan pencegahan penyelewengan narkoba 
tanpa mengenal waktu, tempat, serta korban. Jika BNN tidak mendapatkan barang 
bukti di tangan tersangka pecandu narkoba akan dilaksanakan pemeriksaan urine, 
Tindakan Badan Narkotika Nasional untuk menekan peredaran serta pemakai narkoba 
di Indonesia dilaksanakan dengan razia/penangkapan setiap kali informasi terkait 
transaksi tersebut diterima. 

b. Perilaku preventif non kriminal Derektorat Lampung selalu antusias dengan 
kehumanisan, pencegahan sipil/mahasiswa, dan pemasangan spanduk/spanduk serta 
iklan terkait risiko narkoba di wilayah hukumnya. Kebijakan preventif polisi non 
kriminal dilaksanakan melalui pendekatan, pembinaan, dan ajakan. Tindakan ini 
adalah kontrol dan pemantauan resmi, dan kafe, bar, diskotik dan hotel dan 
penginapan. Mengawasi toko obat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan 
obat yang tergolong  

c. BNN Lampung terus berupaya melakukan upaya preventif (non pidana). Artinya, 
upaya preventif dilakukan melalui pendekatan sosialisasi dan penyuluhan, 
pemberdayaan dan advokasi. pertama tentang kemungkinan tindakan non-pidana, 
termasuk pembentukan dan optimalisasi tim manajemen risiko berbasis masyarakat 
untuk narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya, dan peningkatan pengawasan. 
Dukungan pemerintah mencakup sosialisasi masyarakat, pendidikan konselor sebaya, 
kurikulum pencegahan integrasi narkoba TOT (Training Of Trainer),  
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serta obat-obatan terlarang (narkoba) bisa mencederai moral generasi muda serta masa 
depan negara. Penyebaran serta penyelewengan narkoba yang masif saat ini 
membutuhkan tindakan pencegahan dari bermacam aspek. Sehingga, sosialisasi risiko 
narkoba wajib lebih diperluas serta ditingkatkan oleh semua provinsi serta otoritas 
sosial. Berdasarkan hal itu, faktor penyebab penyelewengan NAPZA ialah pergaulan, 
lingkungan, serta faktor utama ialah lingkungan. Apabila lingkungan mendukung, mereka 
dapat dengan mudah terjerumus ke dalam penyelewengan narkotika. Dukungan 
pemerintah mencakup sosialisasi masyarakat, pelatihan konselor sebaya, kurikulum anti 
narkoba terpadu, pemuda pelaksana anti narkoba, serta penerapan TOT (Training Of 
Trainers). Pemerintah beranggapan jika remaja tidak sadar akan risiko narkoba, sehingga 
perlu diberikan informasi.63 
 
C. Kesimpulan 
1. Simpulan 

Berdasarkan hasil studi serta pembahasan yang telah diuraikan maka bisa 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam pemberantasan tindak pidana narkoba 

antar provinsi yang dilaksanakan merupakan tindakan penegakan keadilan untuk 
menindak serta memberantas organisasi antarprovinsi di Lampung guna menekan 
angka kriminalitas akibat penyelewengan narkoba, Tindakan penegakan keadilan 
untuk melakukan pencegahan pelaku kejahatan dengan menindak pelaku kejahatan 
berdasarkan perbuatannya serta memperbaikinya kembali sehingga sadar apabila 
perilakunya melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga tidak ada lagi 
perilaku haram tersebut. BNN, menyelenggarakan kegiatan rutin yang menargetkan 
area merah (zona komersial) menjadi zona hijau (bebas narkoba). Ini merupakan 
langkah untuk mengurangi atau melakukan pencegahan penyelewengan narkoba 
tanpa mengenal waktu, tempat, serta korban. Jika BNN tidak mendapatkan barang 
bukti di tangan tersangka pecandu narkoba akan dilaksanakan pemeriksaan urine, 
Tindakan Badan Narkotika Nasional untuk menekan peredaran serta pemakai narkoba 
di Indonesia dilaksanakan dengan razia/penangkapan setiap kali informasi terkait 
transaksi tersebut diterima. 

b. Perilaku preventif non kriminal Derektorat Lampung selalu antusias dengan 
kehumanisan, pencegahan sipil/mahasiswa, dan pemasangan spanduk/spanduk serta 
iklan terkait risiko narkoba di wilayah hukumnya. Kebijakan preventif polisi non 
kriminal dilaksanakan melalui pendekatan, pembinaan, dan ajakan. Tindakan ini 
adalah kontrol dan pemantauan resmi, dan kafe, bar, diskotik dan hotel dan 
penginapan. Mengawasi toko obat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan 
obat yang tergolong  

c. BNN Lampung terus berupaya melakukan upaya preventif (non pidana). Artinya, 
upaya preventif dilakukan melalui pendekatan sosialisasi dan penyuluhan, 
pemberdayaan dan advokasi. pertama tentang kemungkinan tindakan non-pidana, 
termasuk pembentukan dan optimalisasi tim manajemen risiko berbasis masyarakat 
untuk narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya, dan peningkatan pengawasan. 
Dukungan pemerintah mencakup sosialisasi masyarakat, pendidikan konselor sebaya, 
kurikulum pencegahan integrasi narkoba TOT (Training Of Trainer),  
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Bandar Lampung, 12 April 2022. 

2. Saran 
Adapun saran yang akan diberikan penulis dalam studi ialah: 
a. Kepada POLRI, BNN, pemerintah serta jajarannya untuk lebih meningkatkan 

kerjasama serta efisiensi dalam memerangi narkoba, lebih memperkuat koordinasi 
antar lembaga penegak keadilan untuk menciptakan kesadaran dalam mengatasi 
kasus perdagangan serta penyelewengan narkoba di Indonesia, serta untuk 
memobilisasi sosialisasi yang lebih intensif mengenai risiko Narkoba di kalangan 
remaja, seperti di sekolah serta perguruan tinggi, masyarakat diharapkan untuk 
berperan aktif dalam memerangi penyebaran narkoba yang beresiko menimbulkan 
bermacam efek samping yang merugikan. Pencegahan diri ialah sesuatu yang dinanti-
nantikan sebab semua hal baik dimulai dari diri sendiri yang ingin menjadi orang yang 
baik. 

b. Tindakan pencegahan kejahatan narkotika wajib mengutamakan tindakan preventif, 
dimana tindakan tersebut wajib ditekankan semenjak kanak-kanak sampai remaja, 
dari tingkat dasar sampai universitas, perlunya kesadaran jika generasi muda akan 
menjadi tonggak pembangunan bangsa di masa depan. Tindakan pemberantasan 
pengedar narkoba baik di luar ataupun di dalam Lapas, wajib digali sampai akar-
akarnya agar masyarakat aman dari risiko peredaran narkotika serta wajib lebih peka 
serta berperan lebih aktif dalam memerangi peredaran narkotika. 
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Abstrak (Bahasa Indonesia) 

Pemulihan kerugian negara dari adanya TPK memerlukan sisi pengaturan yang 
jelas, khususnya dalam rangka memisahkan secara jelas perbedaan antara besaran uang 
pengganti pada vonis hakim, dengan nilai kerugian negara yang nyata dan pasti 
sebagaimana telah ditetapkan BPK. Terdapat perbedaan interpretasi terkait hal tersebut, 
baik dalam ranah bahasan secara akademis maupun dalam ranah praktiknya. Kerancuan 
tersebut semakin terlihat dengan tidak linier-nya rumusan uang pengganti pada UU TPK, 
dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014. Penelitian dengan metode yuridis normatif relevan 
untuk digunakan dalam penelitian ini, melalui analisa UU TPK dengan UU terkait 
Keuangan Negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uang pengganti pada dasarnya 
berbeda dengan bahasan kerugian negara yang sudah ditetapkan BPK melalui rangkaian 
pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara. Selain itu BPK tidak mempunyai kewenangan 
dan komptenesi untuk menghitung besaran uang pengganti dalam suatu perkara TPK. 
Kata Kunci: TPK; Uang Pengganti; Kerugian Negara; BPK.  
 
A. Pendahuluan 

Permasalahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) bukanlah suatu permasalahan baru 
dalam suatu bahasan penegakan hukum. Klitgaard mengungkapkan sejak abad ke-14 
Abdul Rahman Ibnu Khaldun mengungkapkan akar penyebab korupsi adalah “nafsu 
hidup bermewah-mewahan pada penyelenggaran pemerintahan”. Hal serupa juga 
diungkapkan oleh Plato bahwa perlunya mentalitas abdi negara untuk bekerja “tanpa 
hadiah” (Klitgaard, 1988).  

Sedangkan di Indonesia sendiri, sejak era orde lama sampai saat ini terdapat 
berbagai semangat dalam pemberantasan TPK. Namun, semangat yang terus melekat 
dalam pemberantasan TPK adalah terkait dengan sanksi berupa pengembalian kerugian 
negara yang terjadi karena TPK. Sebagai contoh, pada era orde lama dikeluarkannya 
Perpu AD NpPrt/Peperpu/013/1958 dan Perpu KSAL No.Prt/Z.I/I/7 yang di dalamnya 
mengatur tidak adanya pidana badan, melainkan perampasan harta kekayaan pelaku 
hasil TPK, oleh pengadilan. Selanjutnya, pada era Orde Baru semangat tersebut tampak 
pada pasal 34 huruf c UU No 3 Tahun 1971 yang memasukan sanksi pidana tambahan 
berupa uang pengganti. Hingga pada era reformasi, semangat tersebut dapat terlihat 
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kembali melalui ketentuan terkait perampasan aset, pengembalian aset TPK dan 
pengembalian aset hasil TPK, maupun uang pengganti, yang diatur pada UU Nomor 31 
Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (Astuti, 2014). 

Namun, dalam praktik penegakan hukum saat ini masih ditemui dualisme terkait 
rumusan penafsiran uang pengganti tersebut, khususnya dari sisi besarannya. Pada satu 
sisi, berdasarkan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 uang pengganti merupakan pidana 
tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pembayaran sejumlah uang dengan 
nilai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK. Namun 
disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan 
Uang Pengganti dalam TPK (Perma No.5 Tahun 2014) merumuskan bahwa jumlah uang 
pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
TPK dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Berdasarkan 
ketentuan pertama, mengatur untuk besaran uang pengganti adalah sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK. Namun pada Perma No.5 
Tahun 2014 mengatur uang pengganti merupakan harta benda yang diperoleh dari TPK 
dan nilai pokok kerugian negara itu sendiri. 

Dulisme ketentuan di atas menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya 
perbedaan pendapat dan hasil penelitian, terkait terminology uang pengganti dalam 
ranah pidana dengan nilai pokok kerugian negara yang telah ditetapkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa 
uang pengganti merupakan nilai pokok kerugian negara yang terjadi atas adanya TPK 
yang dibayarkan atau dilunasi melalui suatu keputusan atau vonis hakim (Febriani & 
Lasmadi, 2020) dan (Rambey, 2016). Sedangkan penelitian lainnya mengungkapkan 
bahwa uang pengganti yang ditetapkan hakim di pengadilan pidana, berbeda dengan 
nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh BPK dalam ranah administrasi negara 
(Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar, 2015), (Damanik, 2016) dan (Tajuddin, 2015).  

Selanjutnya, perbedaan penafsiran di atas baik dari sisi aturan maupun dari sisi 
kajian akademik, menjadikan suatu praktik hukum yang tidak memenuhi asas kepastian. 
Seperti pada kasus TPK oleh Mantan Direktur dan Direktur PD BKK Pringsurat, 
Temanggung yang dijatuhi vonis uang pengganti hanya Rp1,2M dari tuntutan kerugian 
negara oleh jaksa sesuai perhitungan BPK, sebesar Rp69,1M. Apakah terhadap kedua 
terpidana setelah vonis tersebut, sudah tidak mempunyai lagi kewajiban ganti rugi 
kepada negara, ataukah besaran nilai kerugian negara menjadi Rp67,9M, ataukah besaran 
kerugian negara masih tetap tercatat Rp69,1M. Disisi lain, dari segi pencatatan kerugian 
negara oleh BPK akan tetap mencatat kerugian negara sebesar nilai yang sudah 
ditetapkan oleh BPK dengan berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 
terhadap bendahara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 terhadap 
pegawai non-bendahara dan pejabaat lainnya. Oleh karena itu akan menjadi wajar jika 
laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa setidaknya pada tahun 
2020, terdapat selisih yang besar antara nilai total kerugian negara yang ditetapkan BPK 
mencapai sebesar Rp56,7T, dengan nilai vonis uang pengganti oleh majelis hakim yang 
hanya sekitar Rp8,9T (15,69%) (ICW, 2020). 

Perbedaan mendasar tersebut dapat terjadi salah satunya juga dikarenakan belum 
adanya paket kebijakan teknis yang jelas terkait perlakuan dan pengelolaan uang 
pengganti tersebut (Musatajab & Tajuddin, 2018). Lebih lanjut, Febriani & Lasmadi dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa ketidakjelasan aturan pelaksana terkait uang 
pengganti tersebut mendorong pelaku TPK cenderung lebih memilih hukuman badan, 
dibandingkan membayar uang pengganti, selain itu adanya disparitas yang mencolok 
antar satu kasus dengan kasus lainnya terkait lama sanksi pidana badan sebagai 
pengganti atas wanprestasi pengembalian uang pengganti (Febriani & Lasmadi, 2020). 

Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pandangan untuk merumuskan antara uang 
pengganti, dengan nilai pokok kerugian negara yang terjadi, melalui telaah filosofi dari 
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kembali melalui ketentuan terkait perampasan aset, pengembalian aset TPK dan 
pengembalian aset hasil TPK, maupun uang pengganti, yang diatur pada UU Nomor 31 
Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (Astuti, 2014). 

Namun, dalam praktik penegakan hukum saat ini masih ditemui dualisme terkait 
rumusan penafsiran uang pengganti tersebut, khususnya dari sisi besarannya. Pada satu 
sisi, berdasarkan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 uang pengganti merupakan pidana 
tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pembayaran sejumlah uang dengan 
nilai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK. Namun 
disisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan 
Uang Pengganti dalam TPK (Perma No.5 Tahun 2014) merumuskan bahwa jumlah uang 
pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
TPK dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Berdasarkan 
ketentuan pertama, mengatur untuk besaran uang pengganti adalah sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK. Namun pada Perma No.5 
Tahun 2014 mengatur uang pengganti merupakan harta benda yang diperoleh dari TPK 
dan nilai pokok kerugian negara itu sendiri. 

Dulisme ketentuan di atas menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya 
perbedaan pendapat dan hasil penelitian, terkait terminology uang pengganti dalam 
ranah pidana dengan nilai pokok kerugian negara yang telah ditetapkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa 
uang pengganti merupakan nilai pokok kerugian negara yang terjadi atas adanya TPK 
yang dibayarkan atau dilunasi melalui suatu keputusan atau vonis hakim (Febriani & 
Lasmadi, 2020) dan (Rambey, 2016). Sedangkan penelitian lainnya mengungkapkan 
bahwa uang pengganti yang ditetapkan hakim di pengadilan pidana, berbeda dengan 
nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh BPK dalam ranah administrasi negara 
(Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar, 2015), (Damanik, 2016) dan (Tajuddin, 2015).  

Selanjutnya, perbedaan penafsiran di atas baik dari sisi aturan maupun dari sisi 
kajian akademik, menjadikan suatu praktik hukum yang tidak memenuhi asas kepastian. 
Seperti pada kasus TPK oleh Mantan Direktur dan Direktur PD BKK Pringsurat, 
Temanggung yang dijatuhi vonis uang pengganti hanya Rp1,2M dari tuntutan kerugian 
negara oleh jaksa sesuai perhitungan BPK, sebesar Rp69,1M. Apakah terhadap kedua 
terpidana setelah vonis tersebut, sudah tidak mempunyai lagi kewajiban ganti rugi 
kepada negara, ataukah besaran nilai kerugian negara menjadi Rp67,9M, ataukah besaran 
kerugian negara masih tetap tercatat Rp69,1M. Disisi lain, dari segi pencatatan kerugian 
negara oleh BPK akan tetap mencatat kerugian negara sebesar nilai yang sudah 
ditetapkan oleh BPK dengan berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 
terhadap bendahara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 terhadap 
pegawai non-bendahara dan pejabaat lainnya. Oleh karena itu akan menjadi wajar jika 
laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa setidaknya pada tahun 
2020, terdapat selisih yang besar antara nilai total kerugian negara yang ditetapkan BPK 
mencapai sebesar Rp56,7T, dengan nilai vonis uang pengganti oleh majelis hakim yang 
hanya sekitar Rp8,9T (15,69%) (ICW, 2020). 

Perbedaan mendasar tersebut dapat terjadi salah satunya juga dikarenakan belum 
adanya paket kebijakan teknis yang jelas terkait perlakuan dan pengelolaan uang 
pengganti tersebut (Musatajab & Tajuddin, 2018). Lebih lanjut, Febriani & Lasmadi dalam 
penelitiannya mengungkapkan bahwa ketidakjelasan aturan pelaksana terkait uang 
pengganti tersebut mendorong pelaku TPK cenderung lebih memilih hukuman badan, 
dibandingkan membayar uang pengganti, selain itu adanya disparitas yang mencolok 
antar satu kasus dengan kasus lainnya terkait lama sanksi pidana badan sebagai 
pengganti atas wanprestasi pengembalian uang pengganti (Febriani & Lasmadi, 2020). 

Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pandangan untuk merumuskan antara uang 
pengganti, dengan nilai pokok kerugian negara yang terjadi, melalui telaah filosofi dari 

keberadaan uang pengganti. Bahwa pada dasarnya politik hukum atas TPK itu sendiri, 
masih menjadikan pidana badan sebagai suatu primum remidium, sebagaimana dapat 
dilihat dari UU TPK. Namun, dengan dirativikasinya United Nation Convention Against 
Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, justru menegaskan arah politik 
hukum pemberantasan TPK ke depannya menjadikan pidana badan sebagai ultimum 
remidium, dan pengembalian kerugian yang terjadi menjadi suatu primum remidium 
atau dikenal dengan mekanisme restorative justice. Hal di atas juga dapat terjadi 
dikarenakan dalam berbagai kajian juga disebutkan bahwa penegakan hukum melalui 
pemidanaan badan sebagai suatu primum remidium, terbukti tidak optimal dalam 
mengembalikan kerugian negara, dibandingkan menjadikan upaya restorative justice 
termasuk melalui pembayaran uang pengganti sebagai suatu primum remidium 
(Suhariyanto, 2016) dan (Tajuddin, 2015).  

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menjawab bagaimana keterkaitan 
antara uang pengganti yang ditetapkan melalui vonis hakim, dengan nilai kerugian 
negara yang sudah ditetapkan oleh BPK. Keterbatasan penelitian ini yaitu tidak 
membahas lebih teknis dan dalam atas dasar pertimbangan majelis hakim menetapkan 
serta memvonis besaraan tertentu atas nilai uang pengganti tersebut, dikarenakan 
penelitian tidak menggunakan metode studi kasus (case study). Adapun, metode 
penelitian yang digunakan adalah melalui analisa yuridis normatif terhadap aturan yang 
berlaku, kajian bahan literatur terkait seperti jurnal dan buku, maupun laporan dari 
instansi berwenang. 

 
B. Pembahasan 
1. Tindak Pidana Korupsi 

Secara harfiah, menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, dalam Wijaya 
mengungkapkan korupsi sama dengan istilah curruptive yang berarti perbuatan curang, 
dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Wijaya, 2016). Korupsi merupakan 
jenis tindak pidana kejahatan yang merugikan keuangan negara, termasuk kepentingan 
masyarakat luas demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, sehingga 
dikategorikan sebagai suatu extra-ordinary crime. Ramirez Torres dalam Waluyo 
mengungkapkan motif seseorang melakukan korupsi adalah adanya kalkukasi atau 
perhitungan (crime of calculation), disamping adanya keinginan (passion). Adapun 
perhitungan tersebut adalah pada saat seseorang mengestimasi bahwa hasil yang di 
dapat dari TPK akan lebih banyak dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima, 
serta adanya kesempatan (Waluyo, 2014).  

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan tersebut diketahui bahwa pada kondisi 
ideal, nilai korupsi yang terjadi seharusnya melebihi nilai pokok kerugian negara, 
dikarenakan pelaku sudah memperhitungkan terlebih dahulu keuntungan harta hasil 
korupsi, seperti melalui kegiatan pencucian uang (money laundry). Adapun Romli 
Atmasasmita dalam Wijaya merumuskan TPK sebagai extra-ordinary crime dikarenakan 
beberapa sebab sebagai berikut (Wijaya, 2016): 
a. Permasalahan korupsi sudah mandarah daging dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara; 
b. Permasalahan korupsi tidak semata suatu permasalahan hukum, melainkan 

pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat; 
c. Korupsi menimbulkan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

yang mendorong kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat; 
d. Penegakan hukum terkait korupsi masih diberlakukan secara diskriminatif terhadap 

tersangka dan terdakwa; 
e. Korupsi yang terjadi sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dan privat. 

Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk memberantas TPK salah satunya adalah 
melalui pengundangan paket regulasi UU TPK yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU 
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Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TPK. Berdasarkan ketentuan tersebut diuraikan berbagai 
jenis bentuk TPK yang tersebar dari pasal 2 sampai dengan pasal 14. Selanjutnya, 
sebagaimana diuraikan dalam pendapat Atmasasmita diatas bahwa permasalahan 
korupsi telah mendorong adanya kemiskinan dan ketimpangan, maka politik hukum oleh 
pembentuk undang-undang saat itu adalah dengan juga memasukan adanya pidana 
tambahan kepada pelaku TPK, berupa adanya uang pengganti kepada negara, sebagai 
salah satu bentuk model restorative justice kepada pelaku TPK. 
 
2. Perdebatan Uang Pengganti dan Kerugian Negara 

Terdapat dualisme pandangan hukum terkait keberadaan uang pengganti sebagai 
suatu kerugian negara yang ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian 
oleh Febriani & Lasmadi mengungkapkan bahwa uang pengganti merupakan bentuk 
pengembalian nilai pokok kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang 
dilakukan terdakwa (Febriani & Lasmadi, 2020). Selanjutnya, Rambey juga 
mengungkapkan hal yang serupa, yaitu uang pengganti merupakan bagian dari nilai 
pokok kerugian negara yang harus dipulihkan oleh terpidana melalui suatu vonis hakim 
termasuk perlunya mekanisme sita dan lelang aset, meskipun dalam praktiknya masih 
ditemuinya permasalahan terkait lambatnya eksekusi pelelangan aset milik terpidana 
(Rambey, 2016). 

Namun, dalam pandangan lain terdapat pendapat yang memisahkan uang 
pengganti dengan nilai pokok kerugian negara. Seperti diungkapkan oleh Pangaribuan & 
Fitriadi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara, selama masih tahap 
penyelidikan maka dapat menghentikan penuntutan pidana (Pangaribuan & Fitriadi, 
2021). Sehingga dalam pandangan ini seolah mengesampingkan adanya faktor 
keuntungan yang diperoleh dari nilai pokok kerugian negara melalui uang pengganti, 
yang notabene baru akan ditetapkan melalui vonis hakim. Selanjutnya, Damanik lebih 
tegas mengungkapkan bahwa penerapan hukum yang menyatakan kerugian negara 
sebagai uang pengganti akan mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak 
asasi, serta merupakan kesalahan dalam penerapan hukum (Damanik, 2016). Selanjutnya 
Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar mendefinisikan besaran uang pengganti seharusnya 
juga meliputi hak ekonomis masyarakat yang hilang dengan berjalannya waktu sampai 
dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar, 2015). 
Sehingga pada pendapatnya tersebut, mengungkapkan perlunya penilaian besaran uang 
pengganti dengan memperhitungkan selisih waktu antara penyidikan (yang sudah 
menetapkan nilai pokok kerugian dari auditor), dengan keluarnya vonis hakim. Lebih 
lanjut, Tajuddin mengungkapkan masih belum adanya paramater yang jelas dalam 
menafsirkan uang pengganti apakah senilai kerugian negara yang terjadi atau sebesar 
harta benda yang diperoleh dari TPK (Tajuddin, 2015). Dualisme pandangan diatas wajar 
terjadi selama ketentuan umum, termasuk UU terkait TPK, maupun ketentuan teknis 
terkait uang pengganti tersebut, masih belum mengatur secara tegas dan jelas 
pengelolaan uang pengganti, dalam kaitannya dengan nilai pokok kerugian negara yang 
terjadi.  
 
3. Uang Pengganti dalam Aturan Positif  

Pembahasan terkait keberadaan uang pengganti pada regulasi positif dapat 
diuraikan melalui: 
a. Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku TPK; 
b. Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c, bahwa selain pidana pokok, terhadap pelaku TPK 

‘dapat’ dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimuat dalam KUHP dan UU TPK. 
Adapun pidana tambahan dalam kedua ketentuan tersebut meliputi diantaranya 
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Nomor 20 Tahun 2001 Tentang TPK. Berdasarkan ketentuan tersebut diuraikan berbagai 
jenis bentuk TPK yang tersebar dari pasal 2 sampai dengan pasal 14. Selanjutnya, 
sebagaimana diuraikan dalam pendapat Atmasasmita diatas bahwa permasalahan 
korupsi telah mendorong adanya kemiskinan dan ketimpangan, maka politik hukum oleh 
pembentuk undang-undang saat itu adalah dengan juga memasukan adanya pidana 
tambahan kepada pelaku TPK, berupa adanya uang pengganti kepada negara, sebagai 
salah satu bentuk model restorative justice kepada pelaku TPK. 
 
2. Perdebatan Uang Pengganti dan Kerugian Negara 

Terdapat dualisme pandangan hukum terkait keberadaan uang pengganti sebagai 
suatu kerugian negara yang ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian 
oleh Febriani & Lasmadi mengungkapkan bahwa uang pengganti merupakan bentuk 
pengembalian nilai pokok kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang 
dilakukan terdakwa (Febriani & Lasmadi, 2020). Selanjutnya, Rambey juga 
mengungkapkan hal yang serupa, yaitu uang pengganti merupakan bagian dari nilai 
pokok kerugian negara yang harus dipulihkan oleh terpidana melalui suatu vonis hakim 
termasuk perlunya mekanisme sita dan lelang aset, meskipun dalam praktiknya masih 
ditemuinya permasalahan terkait lambatnya eksekusi pelelangan aset milik terpidana 
(Rambey, 2016). 

Namun, dalam pandangan lain terdapat pendapat yang memisahkan uang 
pengganti dengan nilai pokok kerugian negara. Seperti diungkapkan oleh Pangaribuan & 
Fitriadi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara, selama masih tahap 
penyelidikan maka dapat menghentikan penuntutan pidana (Pangaribuan & Fitriadi, 
2021). Sehingga dalam pandangan ini seolah mengesampingkan adanya faktor 
keuntungan yang diperoleh dari nilai pokok kerugian negara melalui uang pengganti, 
yang notabene baru akan ditetapkan melalui vonis hakim. Selanjutnya, Damanik lebih 
tegas mengungkapkan bahwa penerapan hukum yang menyatakan kerugian negara 
sebagai uang pengganti akan mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak 
asasi, serta merupakan kesalahan dalam penerapan hukum (Damanik, 2016). Selanjutnya 
Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar mendefinisikan besaran uang pengganti seharusnya 
juga meliputi hak ekonomis masyarakat yang hilang dengan berjalannya waktu sampai 
dengan putusan berkekuatan hukum tetap (Munzil, Rosidawati Wr, & Sukendar, 2015). 
Sehingga pada pendapatnya tersebut, mengungkapkan perlunya penilaian besaran uang 
pengganti dengan memperhitungkan selisih waktu antara penyidikan (yang sudah 
menetapkan nilai pokok kerugian dari auditor), dengan keluarnya vonis hakim. Lebih 
lanjut, Tajuddin mengungkapkan masih belum adanya paramater yang jelas dalam 
menafsirkan uang pengganti apakah senilai kerugian negara yang terjadi atau sebesar 
harta benda yang diperoleh dari TPK (Tajuddin, 2015). Dualisme pandangan diatas wajar 
terjadi selama ketentuan umum, termasuk UU terkait TPK, maupun ketentuan teknis 
terkait uang pengganti tersebut, masih belum mengatur secara tegas dan jelas 
pengelolaan uang pengganti, dalam kaitannya dengan nilai pokok kerugian negara yang 
terjadi.  
 
3. Uang Pengganti dalam Aturan Positif  

Pembahasan terkait keberadaan uang pengganti pada regulasi positif dapat 
diuraikan melalui: 
a. Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku TPK; 
b. Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c, bahwa selain pidana pokok, terhadap pelaku TPK 

‘dapat’ dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimuat dalam KUHP dan UU TPK. 
Adapun pidana tambahan dalam kedua ketentuan tersebut meliputi diantaranya 

adanya pembayaran uang pengganti, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperoleh dari TPK;  

c. Pasal 18 ayat (2) UU TPK, bahwa kewajiban terpidana untuk melakukan pembayaran 
uang pengganti dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah vonis, dan jika 
tidak dibayarkan maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta untuk kemudian 
dilakukan pelelangan. Selanjutnya pada ayat (3) diatur apabila hal harta yang ada tidak 
mencukupi, maka akan dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok 
yang telah dijatuhkan kepadanya. 

Oleh karena itu, berdasarkan ketiga pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa 
semangat pada UU TPK masih masih menjadikan pidana badan pelaku TPK sebagai 
primum remidium, dan pemulihan kerugian yang terjadi (restorative justice) sebagai 
ultimum remidium (Suhariyanto, 2016). Hal ini terlihat dari pasal 4 yang merumuskan 
masih perlunya hukuman badan dalam hal kerugian negara telah dipulihkan. Selain itu, 
keberadaan uang pengganti hanya diklasifikasi sebagai pidana tambahan yang bersifat 
fakultatif untuk dijatuhkan pada vonis hakim kepada terpidana kasus TPK, karena 
mencantumkan kata ‘dapat’ pada pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c. Selain itu atas 
wanprestasi terpidana untuk mengembalikan uang pengganti, pada akhirnya juga ‘hanya’ 
diarahkan untuk menjalani pidana badan. Hal ini juga diperkuat juga dengan 
diputuskannya putusan MK Nomor .003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang 
judicial review terhadap penjelasan pasal 2 UU TPK yang membatalkan norma melawan 
hukum materil pada TPK, dan menjadikannya sebagai perbuatan melawan hukum formil 
atau mengklasifikasikan korupsi sebatas tindak pidana hanya pada KUHP dan UUTPK. 
Sehingga semakin jelas, politik hukum penyusun UU TPK maupun MK adalah menjadikan 
pidana badan pada TPK sebagai suatu primum remidium. 

Meskipun demikian, disisi lain terdapat semangat atau politik hukum untuk 
menjadikan penegakan hukum terhadap perbuatan TPK, diselesaikan melalui jalur 
restorative justice. Marwan dalam Suhariyahto menitikberatkan pada adanya 
pengembalian kerugian negara tertentu sebagai bagian dari restorative justice 
(Suhariyanto, 2016). Prayitno mengungkapkan restorative justice merupakan peradilan 
yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang terjadi, pihak dan komunitas yang 
dirugikan, atas terjadinya tindak pidana (Prayitno, 2012). Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa dalam skema restorative justice, menjadikan pidana badan sebagai 
ultimum remidium, dan pengembalian kerugian yang terjadi sebagai primum remidium. 
Adapun politik hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat dilihat seperti dengan 
dirativikasinya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU 
Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan artikel 26 ayat (4) ketentuan tersebut diatur bahwa 
negara peserta konvensi “wajib mengusahakan” pelaku TPK untuk dapat menjatuhkan 
sanksi antara pidana badan atau sanksi keuangan. Suhariyanto mengungkapkan 
penggunaan kata ‘atau’ tersebut menunjukan bahwa penggunaan hukuman pidana badan 
menjadi upaya terakhir ketika sanksi non-pidana tidak dapat diandalkan (Suhariyanto, 
2016).  

Pada prakteknya, masih banyak ditemui ketidakjelasan dan ketidakseragaman 
terkait definisi dan pelaksanaan penegakan hukum atas penerapan uang pengganti, 
termasuk hanya mengandalkan subjektif dari penafsiran hakim (Rambey, 2016). Oleh 
karena itu, baik dalam hal politik hukum ingin mengikuti putusan UU TPK dan MK di 
atas, maupun mengikuti semangat ratifikasi UNCAC, tetap diperlukan suatu kejelasan 
serta batasan terminologi yang jelas atas uang pengganti termasuk melalui paket 
regulasi teknis yang mengaturnya. 
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4. Kerugian Negara dan Peran BPK 
Pembahasan berikutnya adalah terkait keuangan negara dan kerugian negara 

sebagaimana diatur dalam paket regulasi UU terkait Keuangan Negara, yaitu UU No 17 
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 
Tentang BPK dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
Pembahasan dengan membahas melalui analisa yuridis atas paket regulasi UU terkait 
Keuangan Negara ini relevan digunakan dalam menjawab tujuan penelitian, dengan 2 
(dua) pertimbangan yaitu: 
a. Bahwa paket regulasi UU terkait Keuangan Negara diundangkan lebih akhir 

dibandingkan UU terkait TPK, sehingga terhadapnya berlaku asas lex posteriori 
derogate lex priori; 

b. Bahwa ketentuan teknis terkait bahasan kerugian negara lebih jelas diatur dalam 
paket regulasi hukum administrasi negara, dibandingkan bahasan uang pengganti 
dalam paket regulasi UU TPK. 

Adapun menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan 
pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa 
kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan 
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
Selanjutnya pada pasal 64 UU No 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bendahara, pegawai 
negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti 
kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 
Pasal 64 tersebut menegaskan keterkaitannya dengan UU TPK, yang mencantumkan 
mencantumkan perlunya terdapat unsur adanya kerugian negara di dalam tiap TPK yang 
terjadi. 

Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan pasal 1 angka 22 juga diuraikan bahwa 
nilai kerugian bersifat nyata dan pasti. Hal ini juga sejalan dengan pasal 32 ayat (1) UU 
TPK yang mengatur bahwa kerugian negara yang nyata tersebut merupakan kerugian 
negara yang telah dapat dihitung nilainya berdasarkan perhitungan instansi yang 
berwenang. Adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 
Tahun 2016 diuraikan bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan perhitungan dan 
penetapan kerugian negara tersebut bukanlah APH, Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
melainkan oleh BPK. Oleh karena itu, SEMA tersebut mendudukan lembaga yang 
berwenang menetapkan nilai kerugian negara yang terjadi adalah BPK, meskipun dalam 
praktiknya masih banyak perbedaan yang ditemui dan merupakan suatu pembahasan 
tersendiri (Ferdian, Din, & Gaussyah, 2018).  

Selanjutnya, BPK dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara 
secara teknis, berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perhitungan Kerugian 
Negara (PKN) berupa Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 29 
Desember 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut juga sudah limitatif dibatasi lingkup 
kerugian negara mencakup: 
a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara dalam bentuk uang atau barang yang 

seharusnya tidak dikeluarkan; 
b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara yang menurut kriteria yang berlaku, 

lebih besar dari yang seharusnya; 
c. Hilangnya sumber/kekayaan negara yang seharusnya diterima termasuk diantaranya 

penerimaan uang palsu/fiktif; 
d. Penerimaan sumber kekayaan negara yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang 

seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau yang 
kualitasnya tidak sesuai; 

e. Timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 
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4. Kerugian Negara dan Peran BPK 
Pembahasan berikutnya adalah terkait keuangan negara dan kerugian negara 

sebagaimana diatur dalam paket regulasi UU terkait Keuangan Negara, yaitu UU No 17 
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 
Tentang BPK dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
Pembahasan dengan membahas melalui analisa yuridis atas paket regulasi UU terkait 
Keuangan Negara ini relevan digunakan dalam menjawab tujuan penelitian, dengan 2 
(dua) pertimbangan yaitu: 
a. Bahwa paket regulasi UU terkait Keuangan Negara diundangkan lebih akhir 

dibandingkan UU terkait TPK, sehingga terhadapnya berlaku asas lex posteriori 
derogate lex priori; 

b. Bahwa ketentuan teknis terkait bahasan kerugian negara lebih jelas diatur dalam 
paket regulasi hukum administrasi negara, dibandingkan bahasan uang pengganti 
dalam paket regulasi UU TPK. 

Adapun menurut pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan 
pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa 
kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan 
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
Selanjutnya pada pasal 64 UU No 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa bendahara, pegawai 
negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti 
kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. 
Pasal 64 tersebut menegaskan keterkaitannya dengan UU TPK, yang mencantumkan 
mencantumkan perlunya terdapat unsur adanya kerugian negara di dalam tiap TPK yang 
terjadi. 

Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan pasal 1 angka 22 juga diuraikan bahwa 
nilai kerugian bersifat nyata dan pasti. Hal ini juga sejalan dengan pasal 32 ayat (1) UU 
TPK yang mengatur bahwa kerugian negara yang nyata tersebut merupakan kerugian 
negara yang telah dapat dihitung nilainya berdasarkan perhitungan instansi yang 
berwenang. Adapun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 
Tahun 2016 diuraikan bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan perhitungan dan 
penetapan kerugian negara tersebut bukanlah APH, Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP), maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
melainkan oleh BPK. Oleh karena itu, SEMA tersebut mendudukan lembaga yang 
berwenang menetapkan nilai kerugian negara yang terjadi adalah BPK, meskipun dalam 
praktiknya masih banyak perbedaan yang ditemui dan merupakan suatu pembahasan 
tersendiri (Ferdian, Din, & Gaussyah, 2018).  

Selanjutnya, BPK dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara 
secara teknis, berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perhitungan Kerugian 
Negara (PKN) berupa Keputusan BPK RI Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 29 
Desember 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut juga sudah limitatif dibatasi lingkup 
kerugian negara mencakup: 
a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara dalam bentuk uang atau barang yang 

seharusnya tidak dikeluarkan; 
b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara yang menurut kriteria yang berlaku, 

lebih besar dari yang seharusnya; 
c. Hilangnya sumber/kekayaan negara yang seharusnya diterima termasuk diantaranya 

penerimaan uang palsu/fiktif; 
d. Penerimaan sumber kekayaan negara yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang 

seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau yang 
kualitasnya tidak sesuai; 

e. Timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 

f. Timbulnya suatu kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya; 
g. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan 

yang berlaku; 
h. Penerimaan hak negara yang lebih kecil dari yang seharusnya. 

Selanjutnya, khusus terhadap pegawai bendahara, BPK telah mempunyai 
ketentuan tersendiri mekanisme pengelesaian kerugian negara melalui UU Nomor 17 
Tahun 2003 serta Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) pada 
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 diatur bahwa mekanisme penyelesaian secara 
administrasi kerugian negara tetap berjalan meskipun proses pidana terhadap pegawai 
terkait sedang berjalan. Hal ini menegaskan bahwa dalam ranah pemantauan kerugian 
negara sebagai ranah hukum administrasi negara, akan tetap berjalan meskipun ranah 
pidana berjalan. 
 
5. Uang Pengganti Sebagai Nilai Pokok Kerugian Negara 
Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:  
a. Bahwa tidak ada rumusan uang pengganti, yaitu penerimaan sejumlah uang dengan 

nilai sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TPK pada 
rumusan Kerugian Negara pada Juklak PKN BPK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
bahwa BPK tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung dan menetapkan 
besaran uang pengganti, yang pada dasarnya merupakan harta benda yang diperoleh 
dari hasil TPK; 

b. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan rumusan pasal, 1 angka 15 UU Nomor 15 
Tahun 2006 tentang BPK dan pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara, diketahui lingkup kerugian negara adalah kekurangan uang, 
surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga dengan 
berpedoman pada interpretasi gramatikal terhadap kata “kekurangan” tersebut maka 
kondisinya adalah saat terjadi kekurangan uang surat berharga/barang yang 
seharusnya ada untuk pelayanan, untuk kepentingan umum. Misalnya, kegiatan 
kerjasama ilegal untuk mark-up harga satuan/volume barang antara Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) dengan penyedia. Tentunya pada saat dilakukannya pembayaran, 
akan terjadi pengeluaran nilai yang lebih banyak dan mengurangi kas negara/daerah, 
secara tidak sesuai ketentuan (terjadi perbuatan melawan hukum). Hal ini dapat 
diklasifikasi telah terjadi kerugian negara melalui adanya “kekurangan” uang tersebut. 
Namun demikian, dalam hal dana atau keuntungan yang diperoleh dari nilai mark-up 
tersebut, digunakan untuk kegiatan ekonomi lain yang bersifat menambah nilai, 
misalnya diinvestasikan dalam bentuk saham atau lainnya, maka terhadap nilai 
keuntungan tersebut, menurut hemat penulis tidak tepat untuk diklasifikasikan 
memenuhi rumusan “kekurangan” diatas. Hal tersebut dikarenakan dana tersebut 
merupakan nilai tambah diluar dari dana kas negara/daerah yang telah diambil secara 
melawan hukum; 

c. Bahwa atas tiap kerugian negara yang telah ditetapkan olehnya, BPK melakukan 
pencatatan nilai kerugian tersebut dan melakukan pemantauan secara berkala. Secara 
kewenangannya, BPK mempunyai tugas untuk memantau penyelesaian ganti kerugian 
negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 
termasuk melalui pemantauan kerugian negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 
Tahun 2007 dan PP Nomor 38 Tahun 2016. Apabila di kemudian hari terhadap selisih 
kurang atas nilai vonis uang pengganti oleh hakim di bawah nilai pokok kerugian, 
maka seringkali dalam pemantauan tersebut, akan terus tercatat sebagai kekurangan 
setor (piutang TP/TGR). Hal ini juga yang dapat menjadi penyebab besarnya selisih 
nilai sebagaimana diungkapkan ICW di atas. Sehingga nilai kerugian tetap akan 
tercatat sebesar yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh BPK; 
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d. Bahwa penerapan uang pengganti yang disamakan dengan nilai pokok kerugian 
negara, bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum (Damanik, 2016). Hal 
ini dikarenakan kepastian hukum melalui nilai perhitungan kerugian negara yang 
sudah nyata dan pasti, melalui perhitungan kerugian negara BPK, digantikan oleh 
putusan hakim tanpa melalui mekanisme perhitungan yang memadai dari ahli 
keuangan negara. 

 
6. Koordinasi Kelembagaan APH dengan BPK 

Waluyo mengungkapkan bahwa permasalahan belum seragamnya pemahaman 
terkait uang pengganti dengan kerugian negara tersebut, dapat dituntaskan melalui 
strategi besar pemberantasan korupsi, yang salah satunya adalah perlunya upaya 
penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu (Waluyo, 2014). Penegakan hukum 
yang tegas berarti hukuman sanksi TPK diberikan kepada setiap orang yang melakukan 
TPK, dengan sanksi seberat-beratnya yang tidak terbatas pada pidana penjara, 
melainkan termasuk pemulihan kerugian negara (Putri, 2019). Penegakan hukum 
konsisten dan terpadu berarti pemberantasan TPK tidak cukup hanya mengandalkan 
peran Aparat Penegak Hukum (APH) atau satu lembaga tertentu, melainkan lintas 
sektoral dengan komitmen bersama (Waluyo, 2014). Keterpaduan tersebut juga 
diharapkan dapat mendorong terbentuknya administrasi penegakan hukum yang lebih 
efisien sebagai sarana pemberantasan TPK (Wijaya, 2016).  

Selain itu, kesimpulan penelitian ini merumuskan bahwa BPK tidak berwenang 
menghitung dan menetapkan besaran uang pengganti, maka akan mendorong 
pertanyaan siapakah pihak yang berwenang menghitungnya, apakah hakim atau jaksa. 
Jika berpedoman pada kewenangan dan kompetensi yang dimiliki maka menurut penulis 
pihak yang berwenang adalah penyidik, melalui mekanisme permintaan perhitungan dari 
ahli (sesuai pasal 120 KUHAP), seperti akuntan publik yang berkompetensi dalam 
melacak aliran dana, seperti bersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) maupun 
sertifikasi audit forensik seperti Certified Information Systems Auditor (CISA). Seiring 
berjalannya waktu, diperlukan penguatan kelembagaan aparat penyidik untuk berbenah, 
baik dari sisi payung hukum kewenangan maupun kesiapan kompetensi sumber daya 
manusia. Sarana kerjasama lintas kelembagaan juga dapat menjadi solusi untuk 
melakukan transfer keilmuan antara auditor dengan penyidik agar untuk kedepannya 
pihak penyidik dapat melakukan perhitungan secara mandiri. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yuridis melalui kajian ketentuan UU TPK dengan UU 
terkait Keuangan Negara, untuk mengetahui keterkaitan antara uang pengganti yang 
ditetapkan melalui vonis hakim, dengan nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan 
oleh BPK, maka diperoleh kesimpulan bahwa uang pengganti yang divonis hakim 
terhadap terpidana, tidak tepat untuk diinterpretasikan sebagai kerugian negara yang 
nyata dan pasti. Hal tersebut dikarenakan perhitungan kerugian negara yang dilakukan 
oleh BPK mempunyai ranah aturan tersendiri, dan BPK tidak berwenang menghitung 
besaran uang pengganti.  

Selain itu, dari sisi penafsiran, uang pengganti mempunyai makna yang berbeda 
dengan kerugian negara. Adapun uang pengganti merupakan pidana tambahan yang 
bersifat pilihan, subjektif dari hakim, dan merupakan harta benda yang diperoleh dari 
TPK. Sedangkan kerugian negara merupakan nilai pokok TPK berupa kekurangan uang 
dari kas negara/daerah dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan 
mengusung semangat politik hukum restorative justice yang menjadikan pidana ganti 
kerugian sebagai primum remidium, maka untuk kedepannya diperlukan perbaikan 
regulasi teknis untuk mengatur secara lebih tegas perbedaan antara uang pengganti 
dengan kerugian negara. Sehingga diharapkan hal ini dapat mendorong asas keadilan 
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d. Bahwa penerapan uang pengganti yang disamakan dengan nilai pokok kerugian 
negara, bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum (Damanik, 2016). Hal 
ini dikarenakan kepastian hukum melalui nilai perhitungan kerugian negara yang 
sudah nyata dan pasti, melalui perhitungan kerugian negara BPK, digantikan oleh 
putusan hakim tanpa melalui mekanisme perhitungan yang memadai dari ahli 
keuangan negara. 

 
6. Koordinasi Kelembagaan APH dengan BPK 

Waluyo mengungkapkan bahwa permasalahan belum seragamnya pemahaman 
terkait uang pengganti dengan kerugian negara tersebut, dapat dituntaskan melalui 
strategi besar pemberantasan korupsi, yang salah satunya adalah perlunya upaya 
penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu (Waluyo, 2014). Penegakan hukum 
yang tegas berarti hukuman sanksi TPK diberikan kepada setiap orang yang melakukan 
TPK, dengan sanksi seberat-beratnya yang tidak terbatas pada pidana penjara, 
melainkan termasuk pemulihan kerugian negara (Putri, 2019). Penegakan hukum 
konsisten dan terpadu berarti pemberantasan TPK tidak cukup hanya mengandalkan 
peran Aparat Penegak Hukum (APH) atau satu lembaga tertentu, melainkan lintas 
sektoral dengan komitmen bersama (Waluyo, 2014). Keterpaduan tersebut juga 
diharapkan dapat mendorong terbentuknya administrasi penegakan hukum yang lebih 
efisien sebagai sarana pemberantasan TPK (Wijaya, 2016).  

Selain itu, kesimpulan penelitian ini merumuskan bahwa BPK tidak berwenang 
menghitung dan menetapkan besaran uang pengganti, maka akan mendorong 
pertanyaan siapakah pihak yang berwenang menghitungnya, apakah hakim atau jaksa. 
Jika berpedoman pada kewenangan dan kompetensi yang dimiliki maka menurut penulis 
pihak yang berwenang adalah penyidik, melalui mekanisme permintaan perhitungan dari 
ahli (sesuai pasal 120 KUHAP), seperti akuntan publik yang berkompetensi dalam 
melacak aliran dana, seperti bersertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) maupun 
sertifikasi audit forensik seperti Certified Information Systems Auditor (CISA). Seiring 
berjalannya waktu, diperlukan penguatan kelembagaan aparat penyidik untuk berbenah, 
baik dari sisi payung hukum kewenangan maupun kesiapan kompetensi sumber daya 
manusia. Sarana kerjasama lintas kelembagaan juga dapat menjadi solusi untuk 
melakukan transfer keilmuan antara auditor dengan penyidik agar untuk kedepannya 
pihak penyidik dapat melakukan perhitungan secara mandiri. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yuridis melalui kajian ketentuan UU TPK dengan UU 
terkait Keuangan Negara, untuk mengetahui keterkaitan antara uang pengganti yang 
ditetapkan melalui vonis hakim, dengan nilai kerugian negara yang sudah ditetapkan 
oleh BPK, maka diperoleh kesimpulan bahwa uang pengganti yang divonis hakim 
terhadap terpidana, tidak tepat untuk diinterpretasikan sebagai kerugian negara yang 
nyata dan pasti. Hal tersebut dikarenakan perhitungan kerugian negara yang dilakukan 
oleh BPK mempunyai ranah aturan tersendiri, dan BPK tidak berwenang menghitung 
besaran uang pengganti.  

Selain itu, dari sisi penafsiran, uang pengganti mempunyai makna yang berbeda 
dengan kerugian negara. Adapun uang pengganti merupakan pidana tambahan yang 
bersifat pilihan, subjektif dari hakim, dan merupakan harta benda yang diperoleh dari 
TPK. Sedangkan kerugian negara merupakan nilai pokok TPK berupa kekurangan uang 
dari kas negara/daerah dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Dengan 
mengusung semangat politik hukum restorative justice yang menjadikan pidana ganti 
kerugian sebagai primum remidium, maka untuk kedepannya diperlukan perbaikan 
regulasi teknis untuk mengatur secara lebih tegas perbedaan antara uang pengganti 
dengan kerugian negara. Sehingga diharapkan hal ini dapat mendorong asas keadilan 

dan kepastian di dalam penegakan hukum, baik hukum pidana maupun hukum 
administrasi negara. Selain itu, perbaikan kelembagaan dan regulasinya seperti melalui 
mekanisme kerjasama lintas sektoral antara lembaga APH dengan BPK, dapat menjadi 
alternatif solusi. 
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Abstrak 

Perusaah Pembiayaan Konsumen (PPK) bergerak dalam bidang pembiayaan 
konsumen, terjadi hubungan hukum antara PPK dengan konsumen yaitu PPK 
memberikan pinjaman dana kepada konsumen dengan memberikan jaminan salah 
satunya berupa BPKB sepeda motor dan diangsur secara berkala sesuai yang termuat 
dalam perjanjian. Faktanya ketika pihak PPK melakukan penagihan kepada konsumen 
banyak konsumen yang tidak membayar. Fokus kajian yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah terkait dengan hubungan huum para pihak, serta perlindungan 
hukum terhadap perusahaan konsumen. Dalam mejawab permalsahan tersebut metode 
yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yang didasarkan pada bahan 
pustaka dan data lapanga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum yang 
terjadi adalah pihak perusahaan pembiayaan memberikan pijaman kepada konsumen 
dengan memenuhi syarat yang termuat dalam perjanjian. Hal tersebut dilakukan 
dikarenakan pihak konsumen tidak memiliki dana untuk memiliki kondaraan bermotor. 
Hubungan hukum yang yang dilakukan oleh PT WOM dan PT Mandala adalah dengan 
memberikan jaminan terhadap kendaraan beruapa BPKB, sedangkan konsumen harus 
mengasur seluruh ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Hubungan hukum yang 
terjadi juga tidak dapat diepaskan dari hak dan kewajiban baik dari pihak perusahaan 
pembiayaan maupun dari pihak konsumen. Perlindungan hukum yang terjadi anatar PT 
WOM Finance dan PT Manada Finance adalah termuat dalam suatu formulir aplikasi 
yang nerupakan syarat untuk melindungi segala kegiatan yang dilakuakn dalam tahapan 
pemberian dana kepada konsumen. oleh karena itu bentuk perlindungan yang terjadi 
adalah bagaiman pihak perusahaan pembiayaan dalam melakuakn penagihan tidak 
dirugikan begitupun dengan pihak konsumen agar tidak melakukan wanprestasi 
terhadap perjanjian yang ada. 
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Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Konsumen, Kredit. pembiayaan. 
 
Abstract  

Consumer Financing Company (PPK) is engaged in consumer financing, there is a 
legal relationship between PPK and consumers, namely PPK provides loan funds to 
consumers by providing guarantees, one of which is in the form of motorcycle BPKB and is 
paid in regular installments according to the agreement. In fact, when the PPK billed 
consumers, many consumers did not pay. The focus of the study that will be discussed in 
this study is related to the legal relationship of the parties, as well as legal protection for 
consumer companies. In answering this problem, the methods used are normative juridical 
and empirical juridical, which are based on library materials and field data. The results of 
this study indicate that the legal relationship that occurs is that the finance company 
provides loans to consumers by fulfilling the conditions contained in the agreement. This is 
done because the consumer does not have the funds to own a motorized vehicle. The legal 
relationship between PT WOM and PT Mandala is to provide guarantees for vehicles in the 
form of BPKB, while consumers must ensure all provisions contained in the agreement. The 
legal relationship that occurs also cannot be separated from the rights and obligations of 
both the financing company and the consumer. The legal protection that occurs between 
PT WOM Finance and PT Manada Finance is contained in an application form which is a 
requirement to protect all activities carried out in the stage of providing funds to 
consumers. Therefore, the form of protection that occurs is how the finance company in 
carrying out the collection is not harmed as well as the consumer so as not to default on 
the existing agreement. 

 
Keywords: Legal Protection, Consumer Agreement, Credit Agreement. 
 
A. Pendahuluan  

Lembaga pembiayaan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk melayani seseorang 
di sektor ekonomi baik untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi.1 Pembiayaan 
untuk kepentingan bisnis biasanya mengarah pada pengakomodasian kebutuhan para 
pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Sedangkan pembiayaan 
untuk kepentingan pribadi biasanya lebih ditekankan pada konsumen atau individu yang 
mengalami kesulitan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.2 

Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pengadaan kebutuhan yang 
diharapakan konsumen dikenal dengan lembaga pembiayaan. Jenis dari perusahaan 
pembiayaan ini beragam, seperti investasi, modal dan lain sebagainya.3 Sejalan dengan 
definisinya, perusahaan pembiayaan menargetkan pangsa pasarnya kepada konsumen 
atau individu yang membutuhkan suntikan dana untuk keperluan pribadi.4 Oleh karena 
itu, besaran biaya yang diberikan cenderung relatif kecil, mengingat barang atau jasa 
yang dibidik untuk dibiayai perusahaan pembiayaan ini adalah barang-barang keperluan 
pribadi yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu perusahaan 
pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan 
kendaraan bermotor adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya ditulis 
PT. WOM Finance). 

Pada dasarnya semua orang yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk boleh 
mengajukan permohonan pembiayaan di PT. WOM Finance, tetapi dengan syarat bahwa 

                                                           
1 Chaidar Shofi Rosul. ‘Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway Dan Konsumen Dalam Sistem Pembayaran 

Elektronik’. Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 5, 2019, Hlm. 1611-1630 
2 Sentosa Sembiring, Lembaga Pembiayaan. Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Hlm. 85 
3 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 49 
4 Sammy F Kambey, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing,” Ilmu Hukum 

Legal Opinion 3, no. 3 (2015): 1–10. 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

53PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Konsumen, Kredit. pembiayaan. 
 
Abstract  

Consumer Financing Company (PPK) is engaged in consumer financing, there is a 
legal relationship between PPK and consumers, namely PPK provides loan funds to 
consumers by providing guarantees, one of which is in the form of motorcycle BPKB and is 
paid in regular installments according to the agreement. In fact, when the PPK billed 
consumers, many consumers did not pay. The focus of the study that will be discussed in 
this study is related to the legal relationship of the parties, as well as legal protection for 
consumer companies. In answering this problem, the methods used are normative juridical 
and empirical juridical, which are based on library materials and field data. The results of 
this study indicate that the legal relationship that occurs is that the finance company 
provides loans to consumers by fulfilling the conditions contained in the agreement. This is 
done because the consumer does not have the funds to own a motorized vehicle. The legal 
relationship between PT WOM and PT Mandala is to provide guarantees for vehicles in the 
form of BPKB, while consumers must ensure all provisions contained in the agreement. The 
legal relationship that occurs also cannot be separated from the rights and obligations of 
both the financing company and the consumer. The legal protection that occurs between 
PT WOM Finance and PT Manada Finance is contained in an application form which is a 
requirement to protect all activities carried out in the stage of providing funds to 
consumers. Therefore, the form of protection that occurs is how the finance company in 
carrying out the collection is not harmed as well as the consumer so as not to default on 
the existing agreement. 

 
Keywords: Legal Protection, Consumer Agreement, Credit Agreement. 
 
A. Pendahuluan  

Lembaga pembiayaan pada hakekatnya memiliki tujuan untuk melayani seseorang 
di sektor ekonomi baik untuk kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi.1 Pembiayaan 
untuk kepentingan bisnis biasanya mengarah pada pengakomodasian kebutuhan para 
pengusaha yang membutuhkan dana untuk ekspansi usahanya. Sedangkan pembiayaan 
untuk kepentingan pribadi biasanya lebih ditekankan pada konsumen atau individu yang 
mengalami kesulitan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.2 

Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pengadaan kebutuhan yang 
diharapakan konsumen dikenal dengan lembaga pembiayaan. Jenis dari perusahaan 
pembiayaan ini beragam, seperti investasi, modal dan lain sebagainya.3 Sejalan dengan 
definisinya, perusahaan pembiayaan menargetkan pangsa pasarnya kepada konsumen 
atau individu yang membutuhkan suntikan dana untuk keperluan pribadi.4 Oleh karena 
itu, besaran biaya yang diberikan cenderung relatif kecil, mengingat barang atau jasa 
yang dibidik untuk dibiayai perusahaan pembiayaan ini adalah barang-barang keperluan 
pribadi yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu perusahaan 
pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan 
kendaraan bermotor adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya ditulis 
PT. WOM Finance). 

Pada dasarnya semua orang yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk boleh 
mengajukan permohonan pembiayaan di PT. WOM Finance, tetapi dengan syarat bahwa 

                                                           
1 Chaidar Shofi Rosul. ‘Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway Dan Konsumen Dalam Sistem Pembayaran 

Elektronik’. Jurnal Jurist-Diction Vol. 2 No. 5, 2019, Hlm. 1611-1630 
2 Sentosa Sembiring, Lembaga Pembiayaan. Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Hlm. 85 
3 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 49 
4 Sammy F Kambey, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Dalam Perjanjian Leasing,” Ilmu Hukum 

Legal Opinion 3, no. 3 (2015): 1–10. 

orang tersebut harus berdomisili di tempat di mana lembaga pembiayaan itu berada. Jadi 
masyarakat yang berdomisili di Bandar Lampung dapat mengajukan permohonan 
pembiayaan pada PT. WOM Finance yang berada berlokasi di Bandar Lampung. 
Mekanisme dari PT WOM Finance Bandar Lampung adalah dengan menyediakan jasa 
kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok 
(supplier), antara PT. WOM Finance dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian 
pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit.5 Dalam perjanjian tersebut, perusahaan 
pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai 
pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen 
wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan 
tersebut.6 

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. WOM Finance dengan konsumen adalah 
PT. Pelaksanaan hubungan hukum yang dilakukan oleh PT WOM Finance dan PT 
Mandala Finace terhadap pembirian dana kepada konsumen adalah melalui mekanisme 
dan beberapa tahapan. Dalam pemberian pinjaman dana kepada konsumen dikarenakan 
konsumen membutuhkan dana untuk membeli sepda motor akan tetapi uang dimiliki 
tidak cukup bahkan tidak memiliki uang. Kedua lembaga pembiayaan tersebut 
memberikan pinjaman dengan melakukan jaminan terhadap yang dipinjam beruapa 
BPKB motor, hal tersebut harus termuat dalam perjanjian antara kedua belah pihak. 
Konsumen harus membayar tagihan tersebut secara berkala dan apabila tidak 
membauarkan maka unit yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak perusahaan.7  

Prosedur yang dilakukan oleh konsumen pada saat akan mengajukan permohonan 
pembiayaan multiguna adalah konsumen datang ke dealer rekanan PT. WOM Finance 
untuk membeli motor secara kredit atau sistem 8 pembayaran angsuran atau berkala 
kemudian setelah memilih motor dan sepakat dengan besarnya angsurannya, maka 
pihak dealer meminta PT. WOM Finance untuk melakukan survey ke rumah konsumen 
dan setelah survey dilakukan dan dinyatakan layak maka PT. WOM Finance akan 
mengeluarkan PO (Purchase Order) agar dealPerjanjian pembiayaan yang diterapkan di 
PT. WOM Finance adalah perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat 
oleh PT. WOM Finance dalam bentuk perjanjian standar. Prosedur kesepakatan antara 
PT. WOM Finance dan konsumen terjadi ketika konsumen telah menyetujui setiap 
ketentuan yang ada di perjanjian kredit dengan cara menandatangani perjanjian 
tersebut.  

Perjanjian pembiayaan, PT. WOM Finance mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan 
adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa 
debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 
suatu perikatan.8 Tujuan adanya jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada 
kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur. Oleh karena pembiayaan PT. 
WOM Finance bergerak dibidang pembiayaan kendaran bermotor, maka jaminan yang 
ditinggalkan dalam kegiatan pembiaayaan ini adalah Bukti Pemilikan Kendaraan 
Bermotor (BPKB). BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah konsumen melunasi 
pembayaran angsurannya kepada PT. WOM Finance. Jaminan dengan skema seperti ini 
adalah jaminan yang bersifat fidusia. Jaminan yang diberikan secara fidusia menurut 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
(selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia) adalah jaminan yang dilakukan dengan 

                                                           
5 Greity Silvana J. Weku, Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Konsumen) Atas Pengambilan 

Paksa Objek Jaminan Kredit, Jurnal Lex Privatum, Vol. 7, No. 6 (2019) 
6 Abdulkadir Muhammad Dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004, Hlm. 247. 
7 Greity Silvana, “Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) Atas Pengambilan Paksa Objek 

Jaminan Kredit,” Lex Privatum 7, no. 6 (2019): 91–99, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/27949. 

8 Hartono Da Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984, Hlm. 50. 
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pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 
bahwa benda itu berada dalam penguasaan pemilik bendaer mengirim sepeda motor 
dengan data yang sesuai PO tersebut. Setelah dealer mengirim motor maka dealer akan 
menagih pelunasan (uang muka) kepada PT. WOM Finance dan di sini PT. WOM Finance 
hanya membiayai kredit sepeda motor bukan meminjamkan uang tunai kepada 
konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 
perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan. Penelitian ini akan menganalisis 
mengenai perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor. Objek penelitian ini akan diarahkan pada PT. WOM Finance Bandar 
Lampung sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki cukup banyak 
konsumen atau debitur kendaraan bermotor serta senagai pembanding dalam penulisan 
ini akan dilakukan juga di PT. Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung. 
Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum 
para pihak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. WOM Finance dan 
PT. Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung? dan bagaimana perlindungan 
hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan 
penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melalui pendekatan bahan-bahan pustaka, undang-undang, dan dokumen lainnya serta 
wawancara dengan responden yang terstruktur.  

 
B. Pembahasan 
1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor 

di PT. WOM Finance dan PT. Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung 
Pelaksanaan jaminan yang ditinggalkan dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen 

atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung ini adalah 
bersifat fidusia yaitu jaminan yang dijaminkan adalah barang yang dikredit itu sendiri 
dan jaminannya juga tidak secara langsung berpindah tangan. Adapun jaminan yang 
ditinggalkan di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung adalah BPKB (Bukti Pemilikan 
Kendaraan Bermotor) yang mana BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah 
konsumen melunasi pembayaran angsurannya  kepada PT. WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung. 9 

Jika dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam setiap model pembiayaan 
baik pembiayaan konsumen, kredit konsumsi, sewa beli dan jual beli dengan angsuran 
maka praktek yang terdapat dalam PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung lebih 
masuk kepada Pembiayaan Konsumen karena dalam praktek pelaksanaan yang ada di PT. 
WOM Finance Cabang Bandar Lampung memenuhi setiap unsur yang ada dalam unsur-
unsur pembiayaan konsumen yaitu adanya subyek yaitu perusahaan pembiayaan 
konsumen, konsumen dan penyedia barang dan terdapat objek yaitu barang bergerak 
serta terdapat perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dan 
terdapatnya hak dan kewajiban antara perusahaan pembiayaan konsumen dan 
konsumen dan juga adanya jaminan yang terdiri dari jaminan utama berupa kepercayaan 
terhadap konsumen dan jaminan pokok yang bersifat fidusia.10 

Adapun yang menjadi isi dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan 
di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung yang berhubungan dengan hubungan 
hukum yang terdapat di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung terdapat dalam 
Pasal 1 tentang Pembayaran. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 mengenai 

                                                           
9 Haryanto Atihuta, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 

Menurut Uu No. 8 Tahun 1999’, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 4, 2017. 
10 I Made Hendra Agustina, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jurnal Jatiswara, 

Vol. 35, No. 2, (2020) 
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bahwa benda itu berada dalam penguasaan pemilik bendaer mengirim sepeda motor 
dengan data yang sesuai PO tersebut. Setelah dealer mengirim motor maka dealer akan 
menagih pelunasan (uang muka) kepada PT. WOM Finance dan di sini PT. WOM Finance 
hanya membiayai kredit sepeda motor bukan meminjamkan uang tunai kepada 
konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai 
perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan. Penelitian ini akan menganalisis 
mengenai perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian pembiayaan 
kendaraan bermotor. Objek penelitian ini akan diarahkan pada PT. WOM Finance Bandar 
Lampung sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang memiliki cukup banyak 
konsumen atau debitur kendaraan bermotor serta senagai pembanding dalam penulisan 
ini akan dilakukan juga di PT. Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung. 
Permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum 
para pihak dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. WOM Finance dan 
PT. Mandala Multi Finance Cabang Bandar Lampung? dan bagaimana perlindungan 
hukum terhadap perusahaan konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan 
penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melalui pendekatan bahan-bahan pustaka, undang-undang, dan dokumen lainnya serta 
wawancara dengan responden yang terstruktur.  
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Pelaksanaan jaminan yang ditinggalkan dalam kegiatan Pembiayaan Konsumen 

atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung ini adalah 
bersifat fidusia yaitu jaminan yang dijaminkan adalah barang yang dikredit itu sendiri 
dan jaminannya juga tidak secara langsung berpindah tangan. Adapun jaminan yang 
ditinggalkan di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung adalah BPKB (Bukti Pemilikan 
Kendaraan Bermotor) yang mana BPKB ini baru bisa diambil oleh konsumen setelah 
konsumen melunasi pembayaran angsurannya  kepada PT. WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung. 9 

Jika dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam setiap model pembiayaan 
baik pembiayaan konsumen, kredit konsumsi, sewa beli dan jual beli dengan angsuran 
maka praktek yang terdapat dalam PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung lebih 
masuk kepada Pembiayaan Konsumen karena dalam praktek pelaksanaan yang ada di PT. 
WOM Finance Cabang Bandar Lampung memenuhi setiap unsur yang ada dalam unsur-
unsur pembiayaan konsumen yaitu adanya subyek yaitu perusahaan pembiayaan 
konsumen, konsumen dan penyedia barang dan terdapat objek yaitu barang bergerak 
serta terdapat perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dan 
terdapatnya hak dan kewajiban antara perusahaan pembiayaan konsumen dan 
konsumen dan juga adanya jaminan yang terdiri dari jaminan utama berupa kepercayaan 
terhadap konsumen dan jaminan pokok yang bersifat fidusia.10 

Adapun yang menjadi isi dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan 
di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung yang berhubungan dengan hubungan 
hukum yang terdapat di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung terdapat dalam 
Pasal 1 tentang Pembayaran. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 mengenai 

                                                           
9 Haryanto Atihuta, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 

Menurut Uu No. 8 Tahun 1999’, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 4, 2017. 
10 I Made Hendra Agustina, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jurnal Jatiswara, 

Vol. 35, No. 2, (2020) 

Pembayaran yang terdapat pada PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung adalah 
sebagai berikut: 
a) Debitur setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana ditetapkan pada halaman pertama perjanjian ini. 
b) Dalam hal kreditur, atas permintaan debitur harus mengambil pembayaran angsuran 

pada alamat atau tempat yang ditunjuk oleh debitur maka hal tersebut hanya 
merupakan pelayanan jasa baik dari kreditur sehingga tidak dapat dijadikan alasan 
keterlambatan pebayaran oleh debitur atas pembayaran suatu angsuran menurut 
ketentuan perjanjian ini. 

c) Semua pembayaran angsuran hanya dapat dibuktikan dengan kwitansi sah yang 
diterbitkan oleh kreditur (kwitansi pembayaran). 

d) Setiap pembayaran yang dilakukan dengan Cek dan/atau Bilyet Giro/Transfer harus 
dibuat atas nama Kreditur. Pembayaran tersebut baru dianggap telah diterima oleh 
Kreditur apabila dana atas Cek dan/atau Bilyet Giro/Transfer tersebut dapat 
diuangkan atau dipindah bukukan sebagaimana mestinya dan Kreditur telah 
mengeluarkan kwitansi pembayaran. Perbedaan tanggal efektif penerimaan 
pembayaran angsuran dengan tanggal jatuh tempo dihitung sebagai keterlambatan. 

Untuk menghindari perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai jumlah 
pembayaran angsuran yang telah dilaksanakan oleh Debitur menurut perjanjian ini. 
Debitur berkewajiban untuk menyimpan dengan baik semua bukti pembayaran angsuran 
yang diterima oleh Debitur dari Kreditur (termasuk dan tidak terbatas pada kwitansi 
pembayaran), Debitur berkewajiban untuk menunjukkan urutan pembayaran angsuran 
yang telah dilakukan oleh Debitur apabila diminta oleh Kreditur.11 

Dalam menurut ketentuan Pasal 15 …….tentang penyelesaian perselisihan dan 
domisi hukum menentukab bahwa: “Setiap perselisihan yang timbul dari atau 
sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, Para pihak dengan ini setuju dan sepakat 
untuk berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Ini tanda penutup kutipannya 
dimana 

Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara 
musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang telah terdaftar dan 
ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan negeri. Untuk itu Para Pihak 
setuju dan sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di 
Jakarta atau di tempat Perjanjian Pembiayaan ditandatangani atau di pengadilan-
pengadilan manapun juga di wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh 
KREDITUR”.12 Ini tanda kutip dekat footnote awal nya dimna? 

Berdasarkan substansi ? ketentuan pemilihan tempat penyelesaian permasalahan 
hukum yang timbul dari perjanjian tersebut, maka pihak kreditur dapat menentukan 
wilayah hukum dalam lingkup Indonesia. Dengan demikian dalam hal penyelesaian 
perselisihan terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian tersebut 
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.13 Namun 
sebelum melakukan tindakan tersebut seharusnya di selesaikan secara musyawarah 
mufakat, apabila tidak menenmukan solusi maka diselesaiakan melalui pengadilan agar 
mendapatkan perlindungan dan payung hukum yang tepat. Dalam menyelesaikan 
permasalahan hukum yang di hadapatan PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung, 
terutama terhadap kredit macet antara Pt. WOM Finance dengan komsumen, pihak PT. 

                                                           
11 Sofyan Hidayat, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang,” Law 

Reform 4, no. 1 (2010): 20, https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.298. 
12 Rudyanti Dorotea Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen, Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2 (2015) 
13 Tiwanto, “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LEASING TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM 

PERJANJIAN KREDIT,” Reserach Fair Unisri 3, no. 1 (2019): 1–9, https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78. hurup 
kecil 
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WOM dalam melakukan beberapa peringatan dengan memberikan peringatan pertama 
sampai dengan perinatan ketiga. Yang pada intinya peringatan tersebut dilakukan untuk 
menanyakan itikad baik dari konsumen untuk membayar angsuran yang sudah 
diperjanjikan. 

Kasus kredit macet yang pernah terjadi di PT. WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terdapat 2 kasus, 
akan tetapi kasus tersebut di selesaikan mengikuti prosedur oleh PT. WOM Finance 
Cabang Bandar Lampung. Dengan kata lain bahwa kasus yang pernah terjadi di PT. WOM 
Finance Cabang Bandar Lampung tidak ada yang masuk melalui pengadilan, akan tetapi 
dilakukan beberapa tahapan dengan memberikan suarat peringatan 1 samapai dengan 
memberikan surat peringatan ke-3. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.  Kasus Kredit Macet di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung Tahun 

2018-2020. 
No Nomor Kontrak Indentitas Kendaraan Penyelesaian 
1 807000028762 Go live : 31 juli 2018 

Merk: Toyota Vios New G M/T 
Nopol : BE 1702 VY 
Jatuh tempo : setiap tgl 5 
(angsuran ke-1 jatuh tempo pada 
bulan september 3018) 

Kasus tersebut di 
slesaikan secara 
damai dengan 
perpanjangan waktu 

2 1118120190700407 Go live : 26 juli 2019 
Merk : Toyota Etios G 1.2 M/T 
Nopol : BE 2280 YX 
Angsuran ke : 10 
Tenor     : 36  
Rincian sisa Piutang : Hutang 
Pokok (Rp.68.407.074)+Hutang 
Bunga (Rp.16.456.926)+ bunga 
berjalan (Rp.2.245.942)+ denda 
(Rp.4.128.960) Total hutang = Rp. 
91.945.120 
Dana pengembalian :Rp. 
10.000.000 

Penyelesaian kasus 
tersebut dilakukan 
secara damai dengan 
Pengembalian Unut 
sukarela dan Dana 
Taktis 

3 238382303033308 Mobil wuling confero angsrn ke 
11.angsrn 3,650,000 

Gugatan Sederhan 
(Proses) 

4 876399955361334 Mobil dengan sisa 4 angsuran Mobil dilelang 
Sumber: Data Lapangan di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung, diolah 

 
Berdasarkan ke-empat kasus di atas, pada dasarnya lembaga pembiayaan dalam 

hal ini PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung, dalam hal melakukan tindak terhadap 
kredit macet yang dilakukan konsumen tidak serta merta melakukan pendindakan tanpa 
adanya prosedur yang sudah di perjanjikan. Dalam melakukan penindakan PT. WOM 
Finance Cabang Bandar Lampung melakukan prosedur pemberian peringatan bahkan 
sampai memberikan somasi kepada konsumen untuk melakukan itikad baiknya. 

PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung juga dalam menyelesaikan 
permasalahan tidak terfokus pada penyelesaian melalui pengadilan akan tetapi apabila 
dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat merupakan hal utama yang dilakukan. 
Dengan demikian dalam melakukan penindakan PT. WOM Finance cabang Bandar 
Lampung selalu mengedepankan nilai sosial dan rasa empati terhadap konsumen yang 
tidak sanggup melalukan pelunasan asalkan dari pihak konsumen ada itikad baik untuk 
mengkonfirmasi segala hal yang terkait dengan isi perjanjian yang ada. 
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WOM dalam melakukan beberapa peringatan dengan memberikan peringatan pertama 
sampai dengan perinatan ketiga. Yang pada intinya peringatan tersebut dilakukan untuk 
menanyakan itikad baik dari konsumen untuk membayar angsuran yang sudah 
diperjanjikan. 

Kasus kredit macet yang pernah terjadi di PT. WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terdapat 2 kasus, 
akan tetapi kasus tersebut di selesaikan mengikuti prosedur oleh PT. WOM Finance 
Cabang Bandar Lampung. Dengan kata lain bahwa kasus yang pernah terjadi di PT. WOM 
Finance Cabang Bandar Lampung tidak ada yang masuk melalui pengadilan, akan tetapi 
dilakukan beberapa tahapan dengan memberikan suarat peringatan 1 samapai dengan 
memberikan surat peringatan ke-3. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1.  Kasus Kredit Macet di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung Tahun 

2018-2020. 
No Nomor Kontrak Indentitas Kendaraan Penyelesaian 
1 807000028762 Go live : 31 juli 2018 

Merk: Toyota Vios New G M/T 
Nopol : BE 1702 VY 
Jatuh tempo : setiap tgl 5 
(angsuran ke-1 jatuh tempo pada 
bulan september 3018) 

Kasus tersebut di 
slesaikan secara 
damai dengan 
perpanjangan waktu 

2 1118120190700407 Go live : 26 juli 2019 
Merk : Toyota Etios G 1.2 M/T 
Nopol : BE 2280 YX 
Angsuran ke : 10 
Tenor     : 36  
Rincian sisa Piutang : Hutang 
Pokok (Rp.68.407.074)+Hutang 
Bunga (Rp.16.456.926)+ bunga 
berjalan (Rp.2.245.942)+ denda 
(Rp.4.128.960) Total hutang = Rp. 
91.945.120 
Dana pengembalian :Rp. 
10.000.000 

Penyelesaian kasus 
tersebut dilakukan 
secara damai dengan 
Pengembalian Unut 
sukarela dan Dana 
Taktis 

3 238382303033308 Mobil wuling confero angsrn ke 
11.angsrn 3,650,000 

Gugatan Sederhan 
(Proses) 

4 876399955361334 Mobil dengan sisa 4 angsuran Mobil dilelang 
Sumber: Data Lapangan di PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung, diolah 

 
Berdasarkan ke-empat kasus di atas, pada dasarnya lembaga pembiayaan dalam 

hal ini PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung, dalam hal melakukan tindak terhadap 
kredit macet yang dilakukan konsumen tidak serta merta melakukan pendindakan tanpa 
adanya prosedur yang sudah di perjanjikan. Dalam melakukan penindakan PT. WOM 
Finance Cabang Bandar Lampung melakukan prosedur pemberian peringatan bahkan 
sampai memberikan somasi kepada konsumen untuk melakukan itikad baiknya. 

PT. WOM Finance cabang Bandar Lampung juga dalam menyelesaikan 
permasalahan tidak terfokus pada penyelesaian melalui pengadilan akan tetapi apabila 
dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat merupakan hal utama yang dilakukan. 
Dengan demikian dalam melakukan penindakan PT. WOM Finance cabang Bandar 
Lampung selalu mengedepankan nilai sosial dan rasa empati terhadap konsumen yang 
tidak sanggup melalukan pelunasan asalkan dari pihak konsumen ada itikad baik untuk 
mengkonfirmasi segala hal yang terkait dengan isi perjanjian yang ada. 

Hubungan hukum yang terjadi anatar pihak lembaga pembiayaan adalah secara 
umum memiliki hak dan kewajiban yang diperjanjian dalam perjanjian tertulis dan 
dituangkan dalam akta perjanjian.14 Perjanjian tersbut adalah hak dan kewajiabn lembaga 
pembiayan tentaun menjadi hal yang paling pokok untuk melakukan suatu perjanjian 
yaitu dengan memenuhi segala hal yang dimintai oleh konsumen. selanjutnay konsumen 
memiliki kewajiban untuk melunasi segala bentuk ketentuan yang termuat dalam 
perjanjian. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak 
konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.  

Secara umum PT. WOM Finance memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PT. WOM 
Finance adalah PT. WOM Finance berhak menarik kembali barang yang ada di tangan 
customer atau konsumen jika customer atau konsumen melakukan  tindakan  
wanprestasi  atau  mogok  membayar  angsuran  yang semestinya harus dibayar oleh 
konsumen kepada PT. WOM Finance. Sedangkan kewajiban dari PT. WOM Finance ini 
adalah berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada siapa saja yang 
membutuhkan fasilitas Pembiayaan Konsumen sepanjang orang yang memohonkan 
Pembiayaan Konsumen itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. 
WOM Finance. 

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja 
untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 
disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dengan demikian antara tanggungj jawab 
kreditur dan tanggung jawab kreditur dalam lembaga pembiayaan pada dasarnya 
memiliki konseskuensi yang sama terkait dengan hak dan kewajiban. Dalam kaitannya 
dengan PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung dengan konsumen maka dalam 
kerang teori tanggungjawab hukum maka setiap pelaku memiliki hak dan kewajiban 
masing-maisng yang termuat dalam suatu perjanjian dan harus di pertanggung jawabkan 
sesuai dengan koridornya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 
Nevada Derissalam,15 selaku Remedial Head memberikan penjelasan bahwa Perusahaan 
Berhak Mengikat Jaminan Sesuatu Ketentuan Hukun Berlaku memberikan Kuasa kepada 
Kreditur untuk Menandatangani Perjanjian Fidusia.16 

Selain dari hak tersbeut di atas, perusaan juga memiliki kewajiban yang harus 
dilakukan agar memberikan kpeastian hukum bagi konsumen dalam melakukan 
peminjaman. Kewajiban perusahaan pembiayaan yiatu pertama: menjaga kerahasian data 
konsumen. Kedua memberikan jaminan kepada konsumen setelah konsumen melunasi 
semua kewajibannya. Dan yang ketiga memberikan fasilitas Pembiayaan sesuai kontrak.17 
Sedangkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh customer atau konsumen secara umum 
adalah : konsumen berhak untuk membawa pulang barang yang telah dikreditnya 
tersebut dan berhak memiliki barang tersebut setelah angsuran lunas dibayarkan dan 
konsumen berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai jangka waktu yang 
ditentukan sampai angsuran dinyatakan lunas oleh PT. WOM Finance dan barang yang 
dikredit dinyatakan secara resmi berpindah tangan kepada konsumen sebagai pemilik 
yang sah. 

Lebih lanjut selain dari kreditur dalam hal ini PT WOM Finace cabang Bandar 
Lampung memiliki kewajiban, tentu ada juga hak dan kewajiban yang yang harus 
                                                           
14 Rudyanti Dorotea Tobing, ‘Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan’, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 1, No. 1, 

2016. 
15 Wawancara Dengan Bapak Nevada Derissalam Sebagai Remedial Head, Pt. Wom Finance Cabang Bandar Lampung, Pada 

Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 09.00-10.32 Wib. 
16 Maria Natasya Shelyn, “PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KEUANGAN NON BANK DALAM PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS: PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN),” Hukum 
Adigma 2, no. 2 (2019): 1–24. Gunakan hurup kecil 

17 Novia Dwi Khariati, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector,” Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga 20, no. 2 (2020): 347–68, https://perspektif-
hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/84/69. 
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dilakukan oleh kreditur dalam hal ini konsumen. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan 
dalam upaya memberikan tanggungjawab dan legitimasi terhadap apa yang sudah 
diperjanjikan dalam perjanjian sebelumnya. Sehingga dalam melakukan tanggungjawab 
untuk melunasi pinjaman yang sudah termuat dlam substansi perjanjian, maka hak dan 
kewajiban harus melekat kepada debitur. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 
Herman Siallagan18 selaku Branch Collectin Head di PT WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung memberikan penjelasan bahwa "Hak debitur: 1. mendapatkan fasilitas 
pembiayaan sesuai kontrak 2. Data debitur dijaga kerahasiannya oleh perusahaan 
pembiayaan 3. Menerima semua jaminan setelah debitur melunasi semua kewajibannya. 
Selanjutnya debitur selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Kewajiban debitur: 1. 
melunasi seluruh pokok hutang ditambah dengan denda pada kontrak 2. Menyerahkan 
kendaraan sebagai satu kesatuan dari BPKB (jaminan) jika konsumen wanprestasi 3. 
Menaati perjanjian fidusia dan merawat unit kendaraan sesuai dengan keadaan saat 
pengajuan". 

Dengan demikian dalam antara pihak kreditur dalam hal ini PT. WOM Finance 
Cabang Bandar Lampung dengan pihak Debitur yaitu konsumen memiliki kewajiban dan 
hak masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan dalam upaya memberikan 
tanda dan tanggungjawab kepada masing-masing pihak untuk tetap berda dalam koridor 
hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kontribusi 
dalam terhadap pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai pembanding 
terhadap pelaksaanan pembaiayan konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance 
cabang Bandar Lampung adalah PT. Mandala Finance Cabang Bandar Lampung. Dalam 
pelaksaan perjanjian terhadap debitur dalam hal konsumen PT. Mandala Finance 
memiliki ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan secara prosudural 
dengan PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung terutama dalam konsumen 
kendaraan bermotor. 

Berdasarkan substansi dalam perjanjian yang ada di PT.Mandala Finance Cabang 
Bandar Lampung bahwa ketentuan yang terdapat dalam setiap lembaga pembiayaan 
pada dasarnya tidak ada perbedaan secara substansi, akan tetapi hanya terdapat 
perbedaan dalam pelaksanannya. Hal tersebut di karenakan setiap perjanjian yang 
terdapat dalam lembaga pembiayaan harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan pembiayaan dimulai dari prosedur, mekanisme 
serta implementasinya secara umum serta harus di sesuaikan dengan peaturan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pembiayaan.  

Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  PT. Mandala Finance Cabang Bandar 
Lampung  dengan konsumen adalah PT. Mandala Finance melakukan pembiayaan kepada 
konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda 
motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance 
menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut 
dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut  tidak  
diberikan  dalam  bentuk  uang  kepada  konsumen  melainkan diberikan dalam bentuk 
pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. Mandala Finance tidak 
memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor 
tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan 
PT. Mandala Finance. 

Secara umum PT. Mandala Finance memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PT. 
Mandala Finance adalah PT. Mandala Finance berhak menarik kembali barang yang ada 
di tangan customer atau konsumen jika customer atau konsumen melakukan  tindakan  
wanprestasi  atau  mogok  membayar  angsuran  yang semestinya harus dibayar oleh 

                                                           
18 Wawancara dengan Bapak Herman Siallagan Selaku Branch Collectin Head Di Pt Wom Finance Cabang Bandar Lampung, 

Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 13.00-14.12. Wib. 
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dilakukan oleh kreditur dalam hal ini konsumen. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan 
dalam upaya memberikan tanggungjawab dan legitimasi terhadap apa yang sudah 
diperjanjikan dalam perjanjian sebelumnya. Sehingga dalam melakukan tanggungjawab 
untuk melunasi pinjaman yang sudah termuat dlam substansi perjanjian, maka hak dan 
kewajiban harus melekat kepada debitur. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 
Herman Siallagan18 selaku Branch Collectin Head di PT WOM Finance Cabang Bandar 
Lampung memberikan penjelasan bahwa "Hak debitur: 1. mendapatkan fasilitas 
pembiayaan sesuai kontrak 2. Data debitur dijaga kerahasiannya oleh perusahaan 
pembiayaan 3. Menerima semua jaminan setelah debitur melunasi semua kewajibannya. 
Selanjutnya debitur selain memiliki hak juga memiliki kewajiban. Kewajiban debitur: 1. 
melunasi seluruh pokok hutang ditambah dengan denda pada kontrak 2. Menyerahkan 
kendaraan sebagai satu kesatuan dari BPKB (jaminan) jika konsumen wanprestasi 3. 
Menaati perjanjian fidusia dan merawat unit kendaraan sesuai dengan keadaan saat 
pengajuan". 

Dengan demikian dalam antara pihak kreditur dalam hal ini PT. WOM Finance 
Cabang Bandar Lampung dengan pihak Debitur yaitu konsumen memiliki kewajiban dan 
hak masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan dalam upaya memberikan 
tanda dan tanggungjawab kepada masing-masing pihak untuk tetap berda dalam koridor 
hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang dapat memberikan kontribusi 
dalam terhadap pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai pembanding 
terhadap pelaksaanan pembaiayan konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance 
cabang Bandar Lampung adalah PT. Mandala Finance Cabang Bandar Lampung. Dalam 
pelaksaan perjanjian terhadap debitur dalam hal konsumen PT. Mandala Finance 
memiliki ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan secara prosudural 
dengan PT. WOM Finance Cabang Bandar Lampung terutama dalam konsumen 
kendaraan bermotor. 

Berdasarkan substansi dalam perjanjian yang ada di PT.Mandala Finance Cabang 
Bandar Lampung bahwa ketentuan yang terdapat dalam setiap lembaga pembiayaan 
pada dasarnya tidak ada perbedaan secara substansi, akan tetapi hanya terdapat 
perbedaan dalam pelaksanannya. Hal tersebut di karenakan setiap perjanjian yang 
terdapat dalam lembaga pembiayaan harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait dengan pembiayaan dimulai dari prosedur, mekanisme 
serta implementasinya secara umum serta harus di sesuaikan dengan peaturan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan pembiayaan.  

Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  PT. Mandala Finance Cabang Bandar 
Lampung  dengan konsumen adalah PT. Mandala Finance melakukan pembiayaan kepada 
konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yang dalam hal ini adalah sepeda 
motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance 
menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli barang tersebut 
dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut  tidak  
diberikan  dalam  bentuk  uang  kepada  konsumen  melainkan diberikan dalam bentuk 
pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. Mandala Finance tidak 
memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk dikreditkan tetapi kendaraan bermotor 
tersebut diambil dari toko-toko kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan 
PT. Mandala Finance. 

Secara umum PT. Mandala Finance memiliki hak dan kewajiban. Hak dari PT. 
Mandala Finance adalah PT. Mandala Finance berhak menarik kembali barang yang ada 
di tangan customer atau konsumen jika customer atau konsumen melakukan  tindakan  
wanprestasi  atau  mogok  membayar  angsuran  yang semestinya harus dibayar oleh 

                                                           
18 Wawancara dengan Bapak Herman Siallagan Selaku Branch Collectin Head Di Pt Wom Finance Cabang Bandar Lampung, 

Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pukul 13.00-14.12. Wib. 

konsumen kepada PT. Mandala Finance. Sedangkan kewajiban dari PT. Mandala Finance 
ini adalah berkewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada siapa saja yang 
membutuhkan fasilitas Pembiayaan Konsumen sepanjang orang yang memohonkan 
Pembiayaan Konsumen itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. 
Mandala Finance. Dengan demikian terhadap perbedaan dan persamaan dalam hal 
pelaksaan perjanjian antara PT. WOM Finance dan PT. Mandala Finance Cabang Bandar 
Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.  Perbedaan dan Persamaan Pelaksaan Perjanjian anatar PT. WOM Finance 

dan PT. Mandala Finance Cabang Bandar Lampung. 
Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan 

No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 Hak Perusahaan: 

1. Menerima 
pembayaran pokok 
hutang sesuai 
perjanjian piutang 
yang disepakati  

2. Melakukan eksekusi 
barang/kendaraan 
ketika konsumen 
melakukan 
Wanprestasi setelah 
diberikan Surat 
Peringatan 1,2,3 dan 
somasi  

3. Tidak memberikan 
pemotongan atas 
denda yang timbul 
atas keterlambatan 
pembayaran 
konsumen  

4. Tidak memberikan 
Jaminan kepada 
konsumen selama 
kontrak belum lunas 
angsuran ditambah 
dengan denda. 

Hak Perusahaan: 
1. Tidak melakukan pemotongan 

terhadap denda atas dasar 
keterlambatan konsumen 

2. Apabila konsumen melakukan 
wanprestasi hak perusahaan 
melakukan eksekusi melalui 
peringantan yang sudah di tentukan 

3. Apabila denda belum lunas, pihak 
perusahaan tidak memberikan 
jaminan. 

4. Memnetukan pembayaran sesuai 
dengan ketentuan yang ada dalam 
perjanjian. 

Berdasarkan 
penjelasan dan 
isi dari 
perjanjian 
perusahaan PT. 
Wom dan PT. 
Mandala, maka 
Hak dari kedua 
Perusahaan 
Pembiayaan 
tersebut sama. 

2 Kewajiban Perusahaan: 
1. Menjaga kerahasian 

data konsumen.  
2. Memberikan jaminan 

kepada konsumen 
setelah konsumen 
melunasi semua 
kewajibannya.  

3. Memberikan fasilitas 
Pembiayaan sesuai 
kontrak. 

Kewajiban Perusahaan: 
1. Pihak Prusahaan berkewajiban 

untuk melakukan dan menjaga 
kerahasian data konsumen.  

2. Pihak Prusahaan berkewajiban 
untuk memberikan fasilitas 
Pembiayaan sesuai kontrak. 

3. Pihak Prusahaan berkewajiban 
untuk memberikan jaminan kepada 
konsumen setelah konsumen 
melunasi semua kewajibannya.  

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Kewajiban PT. 
WOM dan PT. 
Mandala 
memiliki 
kesamaan. Hal 
tersebut di 
buktikan dengan 
adanya menjaga 
kerahasiin data 
konsumen. 

Hak dan Kewajiban Konsumen/Debitur 
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No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 Hak Konsumen: 

1. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk 
mendapatkan fasilitas 
pembiayaan sesuai 
kontrak  

2. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk data 
debitur dijaga 
kerahasiannya oleh 
perusahaan 
pembiayaan  

3. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk 
menerima semua 
jaminan setelah 
debitur melunasi 
semua kewajibannya. 

Hak Kansumen: 
1. Mendapatkan fasilitas pembiayaan 

sesuai kontrak  
2. Data debitur dijaga kerahasiannya 

oleh perusahaan pembiayaan 
3. Menerima semua jaminan setelah 

debitur melunasi semua 
kewajibannya. 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Hak Konsumen 
PT. WOM dan 
PT. Mandala 
memiliki 
kesamaan. 

2 Kewajiban Konsumen: 
1. Melunasi seluruh 

pokok hutang ditambah 
dengan denda pada 
kontrak  

2. Menyerahkan 
kendaraan sebagai satu 
kesatuan dari BPKB 
(jaminan) jika 
konsumen wanprestasi  

3. Menaati perjanjian 
fidusia dan merawat 
unit kendaraan sesuai 
dengan keadaan saat 
pengajuan. 

Kewajiban Konsumen: 
1. Melunasi seluruh pokok hutang 

ditambah dengan denda pada 
kontrak  

2. Menyerahkan kendaraan sebagai 
satu kesatuan dari BPKB (jaminan) 
jika konsumen wanprestasi 

3. Menaati perjanjian fidusia dan 
merawat unit kendaraan sesuai 
dengan keadaan saat pengajuan. 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Kewajiban 
Konsumen PT. 
WOM dan PT. 
Mandala 
memiliki 
kesamaan. 

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum 
No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 1. Musyawarah antara 

pihak perusahaan 
dengan Konsumen 

2. Penyelesaian 
perselisihan melalui 
Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
(LAPS) yang ditetakan 
OJK. 

3. Pengadilan sesuai 
dengan kesepakatan 
Kreditur 

1. Apabila selama Jangka Waktu 
Perjanjian ini berlangsung terdapat 
perselisihan dan/atau sengketa di 
antara Pihak, maka langkah awal 
yang ditempuh oleh PARA PIHAK 
adalah melakukan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

2. Jika langkah awal penyelesaian 
perselisihan yang dimaksud 
Perjanjian ini tidak berhasil dicapai 
oleh PARA PIHAK, maka Para Pihak 
dapat memilih untuk 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut melalui Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Penyelesaian 
perselisihan dan 
domisili hukum 
PT. WOM dan 
PT. Mandala 
memiliki 
kesamaan. 
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No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 Hak Konsumen: 

1. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk 
mendapatkan fasilitas 
pembiayaan sesuai 
kontrak  

2. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk data 
debitur dijaga 
kerahasiannya oleh 
perusahaan 
pembiayaan  

3. Pada Prinsipnya 
Debitur PT. WOM 
berhak untuk 
menerima semua 
jaminan setelah 
debitur melunasi 
semua kewajibannya. 

Hak Kansumen: 
1. Mendapatkan fasilitas pembiayaan 

sesuai kontrak  
2. Data debitur dijaga kerahasiannya 

oleh perusahaan pembiayaan 
3. Menerima semua jaminan setelah 

debitur melunasi semua 
kewajibannya. 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Hak Konsumen 
PT. WOM dan 
PT. Mandala 
memiliki 
kesamaan. 

2 Kewajiban Konsumen: 
1. Melunasi seluruh 

pokok hutang ditambah 
dengan denda pada 
kontrak  

2. Menyerahkan 
kendaraan sebagai satu 
kesatuan dari BPKB 
(jaminan) jika 
konsumen wanprestasi  

3. Menaati perjanjian 
fidusia dan merawat 
unit kendaraan sesuai 
dengan keadaan saat 
pengajuan. 

Kewajiban Konsumen: 
1. Melunasi seluruh pokok hutang 

ditambah dengan denda pada 
kontrak  

2. Menyerahkan kendaraan sebagai 
satu kesatuan dari BPKB (jaminan) 
jika konsumen wanprestasi 

3. Menaati perjanjian fidusia dan 
merawat unit kendaraan sesuai 
dengan keadaan saat pengajuan. 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Kewajiban 
Konsumen PT. 
WOM dan PT. 
Mandala 
memiliki 
kesamaan. 

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum 
No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 1. Musyawarah antara 

pihak perusahaan 
dengan Konsumen 

2. Penyelesaian 
perselisihan melalui 
Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 
(LAPS) yang ditetakan 
OJK. 

3. Pengadilan sesuai 
dengan kesepakatan 
Kreditur 

1. Apabila selama Jangka Waktu 
Perjanjian ini berlangsung terdapat 
perselisihan dan/atau sengketa di 
antara Pihak, maka langkah awal 
yang ditempuh oleh PARA PIHAK 
adalah melakukan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. 

2. Jika langkah awal penyelesaian 
perselisihan yang dimaksud 
Perjanjian ini tidak berhasil dicapai 
oleh PARA PIHAK, maka Para Pihak 
dapat memilih untuk 
menyelesaikan permasalahan 
tersebut melalui Lembaga 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
Penyelesaian 
perselisihan dan 
domisili hukum 
PT. WOM dan 
PT. Mandala 
memiliki 
kesamaan. 

sesuai ketentuan OJK atau melalui 
Pengadilan. 

3. Mengenai Perjanjian ini dan segala 
akibat hukumnya, Perusahaan dan 
Debitur setuju untuk memilih 
domisili hukum yang umum di 
Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri setempat. 

Wanprestasi 
No PT. WOM Finance PT. Mandala Finance Perbandingan 
1 Apabila terjadi 

wanprestasi yang 
dilakukan konsumen 
maka pihak PT. WOM 
memberikan ketentuan 
ada penawaran 
pengembalian sukarela 
dengan di kembalikan 
uang. 

Di PT. Mandala dalam hal 
pengembalian secara sukarela apabila 
konsumen wanprestasi tidak di atur 
bahkan tidak ada kebijakan. 

Berdasarkan 
penjelasan di 
samping bahwa 
pada Prinsipnya 
apabila terjadi 
wanprestasi PT. 
WOM dan PT. 
Mandala 
memiliki 
memiliki 
perbedaan. 

Sumber: data penuis, diolah. 
 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Konsumen dalam Perjanjian Kredit 
Kendaraan Bermotor 

Dalam pelaksanaan Pembiayaan Konsumen terdapat konsumen yang melarikan 
diri beserta  barang  yang  dikreditnya  yang mana  barang  tersebut  belum  lunas 
pembayaran angsurannya maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari 
kerugian adalah dengan cara dilakukan pencarian  penjamin  pada  saat  pengajuan  
Pembiayaan Konsumen untuk bertanggung jawab atas angsuran sepeda motor pemohon 
dan jika langkah itu gagal maka akan mencari alamat emergenci konsumen yang dulu 
dicantumkan pada saat konsumen mengajukan permohonan Pembiayaan Konsumen dan 
jika menemui jalan buntu maka akan mencari informasi tentang keberadaan konsumen 
terakhir kali dan akan mendatangi sekolah di mana anak konsumen bersekolah.19  

Berbagai macam upaya tersebut tidak mendapatkan hasil apapun maka hal 
seperti itu dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggungnya. Adapun  upaya-upaya  
yang  dilakukan  untuk  menutupi kerugian yang dideritanya adalah dengan 
mengeluarkan dana cadangan, karena setiap aplikasi yang pembiayaan konsumen telah 
disiapkan dana cadangannya atau yang biasa disebut dengan provisi yang berguna untuk 
menutupi kerugian jika terjadi hal-hal seperti di atas. Namun di samping itu unit 
kendaraan bermotor yang dilarikan konsumen tersebut tetap dicari dengan meminta 
bantuan pihak eksternal atau bansus dan jika seandainya unit tersebut ketemu maka 
akan dimasukkan pada pendapatan (recoveri).20  

Jika kendaraan yang dikredit oleh konsumen hilang sebelum lunas pembayaran 
angsurannya maka akan mengurus klaim asuransi atas kendaraan tersebut karena setiap 
pengajuan Pembiayaan Konsumen ke PPK maka setiap kendaraan yang akan dikreditkan 
wajib untuk diasuransikan. Oleh karena itu jika terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor 
sebelum angsuran lunas maka konsumen selambat-lambatnya 3x24 jam harus 

                                                           
19 Ari Primadyanta, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di 

Surakarta, Www. Google. Com, Diakses Pada Tanggal 26 April 2022. Pukul 10.34. Wib. 
20 Ujang Suratno, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIKENAKAN TINDAKAN PENYITAAN 

SEPEDA MOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” Jurnal Hukum Perdata 15, no. 2 (2016): 1–23. 
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melaporkan kehilangan tersebut kepada PPK untuk diklaim ke pihak asuransi dengan 
premi yang sudah dibayarkan konsumen saat membayar uang muka. Dengan demikian 
pihak asuransi akan membayar sisa hutang pokok kepada PT. WOM Finance dan jika 
masih terdapat sisanya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. 

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang diterapkan di PPK adalah perjanjian 
kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat oleh PP dalam bentuk perjanjian 
standar, dan konsumen di sini hanya menandatangani isi dari perjanjian tersebut setelah 
dibacanya. Hal ini dilakukan PPK  semata-mata  untuk  melindungi  pihak  perusahaan  
dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku konsumen. Karena 
dalam  prakteknya  pihak  yang  lebih  banyak  dirugikan  dalam  pembiayaan konsumen 
adalah perusahaan pembiayaan karena seringkali kita jumpai konsumen yang berlaku 
curang dalam praktek pembiayaan konsumen. 21 Sebagaimana kita ketahui dalam 
kegiatan Pembiayaan Konsumen pihak perusahaan lah yang lebih sering mengalami 
kerugian dari pada pihak konsumen. Walaupun  tidak dituliskan dalam ketentuan dan 
syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PPK, namun kita dapat 
mengetahui  posisi  lemahnya  perusahaan  jika  dibandingkan  dengan  posisi konsumen 
dari banyaknya wanprestasi yang terjadi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Dalam hal 
ini tidak hanya perusahaan saja yang mengalami banyak kerugian atas kegiatan 
pembiayaan konsumen, tetapi konsumen juga tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan 
dalam praktek kegiatan pembiayaan konsumen. Hal ini terjadi mana kala konsumen 
sudah tidak mampu lagi membayar angsuran namun masih memiliki itikad baik untuk 
mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya. Dan jika terjadi kejadian 
semacam ini maka selaku perusahaan pembiayaan tidak mengembalikan kembali uang 
angsuran konsumen yang telah dibayarkan kepada PPK.   

Terlebih jika kita lihat pada ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan 
konsumen yang dibuat dapat kita ketahui bahwa banyak ketentuan- ketentuan yang 
memberatkan pihak konsumen. Seperti adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa 
konsumen atau debitur diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang ada pada 
kegiatan pembiayaan konsumen selama masih berlangsungnya  perjanjian  antara  PPK  
sebagai  kreditur  dan konsumen sebagai debitur. Di samping hal-hal yang disebutkan di 
atas pihak konsumen juga sebagai pihak yang sangat rentan akan pelanggaran yang 
terjadi atas hak-haknya.  

Praktek praktik pembiayaan konsumen yang terjadi di PPK ini konsumen tidak 
memiliki hak sepenuhnya untuk menetukan dealer atau toko tempat pembelian sepeda 
motor yang akan dikreditnya karena di sini konsumen diwajibkan untuk membeli di 
dealer yang telah bekerja sama dengan PPK dan konsumen juga tidak memiliki 
kebebasan untuk menentukan pilihannya atas sepeda motor yang hendak dikreditnya 
karena PPK dalam praktek pembiayaan konsumen yang dijalankannya akan menentukan 
jenis dan merk sepeda motor yang akan dikredit oleh konsumen sesuai dengan 
kemampuan bayarnya.  

Kendati tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena 
konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Hal seperti ini 
tentunya bertentangan dengan klausul-klausul yang ada dalam Pelaksanaan Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen karena  dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, 
hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk 
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk 

                                                           
21 Fuady, Munir. 2012. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
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melaporkan kehilangan tersebut kepada PPK untuk diklaim ke pihak asuransi dengan 
premi yang sudah dibayarkan konsumen saat membayar uang muka. Dengan demikian 
pihak asuransi akan membayar sisa hutang pokok kepada PT. WOM Finance dan jika 
masih terdapat sisanya maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. 

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang diterapkan di PPK adalah perjanjian 
kredit, yang mana perjanjian kredit ini telah dibuat oleh PP dalam bentuk perjanjian 
standar, dan konsumen di sini hanya menandatangani isi dari perjanjian tersebut setelah 
dibacanya. Hal ini dilakukan PPK  semata-mata  untuk  melindungi  pihak  perusahaan  
dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku konsumen. Karena 
dalam  prakteknya  pihak  yang  lebih  banyak  dirugikan  dalam  pembiayaan konsumen 
adalah perusahaan pembiayaan karena seringkali kita jumpai konsumen yang berlaku 
curang dalam praktek pembiayaan konsumen. 21 Sebagaimana kita ketahui dalam 
kegiatan Pembiayaan Konsumen pihak perusahaan lah yang lebih sering mengalami 
kerugian dari pada pihak konsumen. Walaupun  tidak dituliskan dalam ketentuan dan 
syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PPK, namun kita dapat 
mengetahui  posisi  lemahnya  perusahaan  jika  dibandingkan  dengan  posisi konsumen 
dari banyaknya wanprestasi yang terjadi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Dalam hal 
ini tidak hanya perusahaan saja yang mengalami banyak kerugian atas kegiatan 
pembiayaan konsumen, tetapi konsumen juga tidak jarang menjadi pihak yang dirugikan 
dalam praktek kegiatan pembiayaan konsumen. Hal ini terjadi mana kala konsumen 
sudah tidak mampu lagi membayar angsuran namun masih memiliki itikad baik untuk 
mengembalikan kendaraan bermotor yang dikreditnya. Dan jika terjadi kejadian 
semacam ini maka selaku perusahaan pembiayaan tidak mengembalikan kembali uang 
angsuran konsumen yang telah dibayarkan kepada PPK.   

Terlebih jika kita lihat pada ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan 
konsumen yang dibuat dapat kita ketahui bahwa banyak ketentuan- ketentuan yang 
memberatkan pihak konsumen. Seperti adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa 
konsumen atau debitur diwajibkan untuk menanggung semua biaya yang ada pada 
kegiatan pembiayaan konsumen selama masih berlangsungnya  perjanjian  antara  PPK  
sebagai  kreditur  dan konsumen sebagai debitur. Di samping hal-hal yang disebutkan di 
atas pihak konsumen juga sebagai pihak yang sangat rentan akan pelanggaran yang 
terjadi atas hak-haknya.  

Praktek praktik pembiayaan konsumen yang terjadi di PPK ini konsumen tidak 
memiliki hak sepenuhnya untuk menetukan dealer atau toko tempat pembelian sepeda 
motor yang akan dikreditnya karena di sini konsumen diwajibkan untuk membeli di 
dealer yang telah bekerja sama dengan PPK dan konsumen juga tidak memiliki 
kebebasan untuk menentukan pilihannya atas sepeda motor yang hendak dikreditnya 
karena PPK dalam praktek pembiayaan konsumen yang dijalankannya akan menentukan 
jenis dan merk sepeda motor yang akan dikredit oleh konsumen sesuai dengan 
kemampuan bayarnya.  

Kendati tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena 
konsumen tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Hal seperti ini 
tentunya bertentangan dengan klausul-klausul yang ada dalam Pelaksanaan Undang-
Undang  Perlindungan  Konsumen karena  dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, 
hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk 
diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk 

                                                           
21 Fuady, Munir. 2012. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa 
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.22 

Melihat dari praktek Pembiayaan Kosnsumen yang terjadi pada PPK sebagaimana 
yang telah diuraikan di atas maka dapat kita lihat di sini bahwa dalam pelaksanaan 
Pembiayaan Konsumen di PPK belum cukup memiliki perlindungan hukum yang cukup 
aman. Hal ini dikarenakan belum adanya perlindungan hukum secara pasti terhadap  
perusahaan  jika  konsumen  berhenti  membayar  angsuran  dan/atau melarikan 
kendaraan bermotor yang dibiayainya dan belum adanya perlindungan hukum yang 
cukup juga bagi konsumen yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar 
angsuran lagi tetapi masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan  kendaraan  
tersebut  kepada  PPK. Seharusnya dalam pelaksanaan Pembiayaan 
Konsumennya/gunakan hurup kecil mendaftarkan  perjanjian  pembiayaannya  yang 
bersifat perjanjian standar yang telah dibuat dan setiap perjanjian yang dibuat oleh 
perusahaan kepada Pejabat Berwenang  yang menangani  masalah  tersebut  agar  jika 
suatu  saat terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  konsumen  tetap memiliki 
perlindungan hukum yang cukup aman dan kuat sehingga tidak terlalu menimbulkan 
banyak kerugian bagi pihak.  

Lebih lanjut pihak PPK juga memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur 
mengenai jika terjadi permasalahan di mana konsumen sudah tidak sanggup lagi 
membayar, akan tetapi masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan kendaraan 
bermotor yang dikreditnya. Seharusnya konsumen yang bersikap seperti itu 
mendapatkan pengembalian dana dari pihak PPK walaupun pengembalian dananya tidak 
bersifat utuh atau sepenuhnya karena konsumen tersebut telah memiliki itikad baik 
yaitu mengembalikan kendaraan buermotor yang dikreditnya  dan membayar  angsuran 
selama  beberapa  waktu  tertentu sehingga seharusnya konsumen tersebut layak 
mendapatkan pengembalian dana. 
 
C. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan 
bahwa: 
1. Hubungan hukum yang terjadi antara dalam perjanjian konsumen adalah Hak dan 

kekwajiban PPK  
2. dalam hal ini PT. Wom Finance dan PT. Mandala Finance apabila terjadi {sesuai?} 

kesepakatan akan menarik unit yang menjadi jaminan dengan mengikuti prosedur 
serta melakukan service exelent. Sedangkan kewajiban dari PPK adalah memberikan 
dana terhadap pinjaman dan memberikan fasilitas dan pelayanan prima. Dalam hal ini 
konsumen berhak mendapat dana dan penjelasan terkait perjanjian, dan memiliki 
kewajiban untuk mengikuti segala ketentuan yang termuat dalam perjanjian.  

3. Perlindungan hukum bagi PT. WOM Finance dan PT. Mandala Finance di sini hanya 
terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan 
sbagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung 
jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan 
konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam 
praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga 
berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah 
tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya 
namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan 
bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebutpun 
tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen. 

                                                           
22 Fadia Ftriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Leasee Pada Masa Covid-19,” Jurnal Hukum Kperdataan 1, No. June 

(2022): 1–30. 
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Abstrak 

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah 
karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya 
kepada penerima fidusia meskipun debitur telah diberikan somasi. Hal tersebut terjadi 
pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut 
mengajukan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandar 
Lampung sebagai upaya penyelesaian permasalahannya. Pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara menganalisis permasalahan dan 
memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan-hambataan yang dialami PT Bank 
Panin Tbk Bandar Lampung dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. 
 
Kata kunci : Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Eksekusi. 

 
Abstract 

Execution of Fiduciary Guarantee is the confiscation and sale of objects that are the 
object of fiduciary guarantee. The cause of the occurrence of executions is because the 
debtor defaults or does not fulfill his achievements on time to the fiduciary recipient even 
though the debtor has been given a summons. This happened to PT. Bank Panin Tbk 
Bandar Lampung, the Consumer Financing Institution submitted a request for execution 
through the Registrar of the Bandar Lampung District Court as an effort to resolve the 
problem. The execution of fiduciary guarantees is regulated in Articles 29 to 34 of Law 
Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The research method used in this 
study is an empirical juridical approach by analyzing problems and combining legal 
materials with primary data obtained from the field. The purpose of the study was to 
determine the obstacles experienced by PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung in carrying 
out the execution of the object of fiduciary guarantees. 
 
Keywoard : Default, Fiduciary Guarantee, Execution. 
 
 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

67PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

 
 
 

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN 
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  

(PADA PT BANK PANIN Tbk BANDAR LAMPUNG) 
 

Lely Orianti, SH 
 

1822011073 
Faculty Of Law, University Lampung 

Lelyorianti.duly22@gmail.com 
 

 
Abstrak 

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah 
karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya 
kepada penerima fidusia meskipun debitur telah diberikan somasi. Hal tersebut terjadi 
pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut 
mengajukan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandar 
Lampung sebagai upaya penyelesaian permasalahannya. Pelaksanaan eksekusi jaminan 
fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara menganalisis permasalahan dan 
memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan-hambataan yang dialami PT Bank 
Panin Tbk Bandar Lampung dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. 
 
Kata kunci : Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Eksekusi. 

 
Abstract 

Execution of Fiduciary Guarantee is the confiscation and sale of objects that are the 
object of fiduciary guarantee. The cause of the occurrence of executions is because the 
debtor defaults or does not fulfill his achievements on time to the fiduciary recipient even 
though the debtor has been given a summons. This happened to PT. Bank Panin Tbk 
Bandar Lampung, the Consumer Financing Institution submitted a request for execution 
through the Registrar of the Bandar Lampung District Court as an effort to resolve the 
problem. The execution of fiduciary guarantees is regulated in Articles 29 to 34 of Law 
Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The research method used in this 
study is an empirical juridical approach by analyzing problems and combining legal 
materials with primary data obtained from the field. The purpose of the study was to 
determine the obstacles experienced by PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung in carrying 
out the execution of the object of fiduciary guarantees. 
 
Keywoard : Default, Fiduciary Guarantee, Execution. 
 
 

I.  PENDAHULUAN 
Setiap pemberian kredit perbankan yang disalurkan kepada pengusaha dapat 

menimbulkan resiko. Bank sebagai kreditur memberikan kredit didasarkan pada prinsip 
kehati-hatian yang terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan Bank dengan prinsip 
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
kewajibannya.23 Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan aturan yang dapat 
melindungan Bank sebagai lembaga pembiayaan konsumen. 

Jaminan fidusia yang sudah diagunkan kepada kreditur dalam hal ini adalah bank 
meskipun sudah didaftarkan fidusianya tetapi masih saja dapat terjadi permasalahan, 
objek tersebut tidak dapat di eksekusi. Realisasinya akan nampak terlihat jelas jika 
debitur wanprestasi atau tidak dapat memenuhi prestasinya dalam melakukan 
pembayaran hutang sebagaimana waktu yang tertuang dalam perjanjian kredit yang 
telah disepakati antara kreditur dan debitur. Secara teoritis, jika debitur wanprestasi 
maka secara otomatis objek jaminan fidusia dapat di eksekusi berdasarkan sertifikat 
fidusia dan hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia. 

Permasalahan yang timbul pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung berawal dari 
permohonan pengajuan kredit kepemilikan satu unit mobil Pajero Sport 2.5 HP yang 
diajukan atas nama Mulyadi Hesen beralamat di Gilisari Rt 003 RW 003 Kembang 
Tanjung Abung Selatan Lampung Utara. Bank sebagai kreditur menyetujui permohonan 
debitur tersebut dan memfasilitasi kreditnya. Segala aturan perihal kredit tertuang 
didalam perjanjian kredit karena perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam pemberian kredit. Bahwa dalam masa waktu kredit berjalan 
debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran 
angsuran/menunggak.24 Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat 
permasalahan, apa saja yang menjadi faktor penghambat PT. Bank Panin Tbk Bandar 
Lampung dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia? 
Seseuai dengan permasalahan tersebut diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor penghambat PT. Bank Panin Tbk Bandar Lampung dalam 
melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. 
 
II.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer yaitu hukum yang mengikat dari sudut norma dasar peraturan 

dasar dan perundang-undangan.25 
b. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai 

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 
mempunyai klasifikasi tinggi.26 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam 
penelitian yaitu : kamus, hasil seminar hukum jaminan, Internet, dan makalah-
makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.27 

 

                                                           
23 Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatti Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera 

Utara, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, Hlm. 183 
24 Hasil wawancara dengan Ibu Laurensia Santina, Bagian Credit Processing Head PT. Bank Panin Tbk Bandar 

Lampung,tanggal 18 April 2022 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif Sutu Tujuan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, Hlm. 

55 
26 Fetter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, PT. Praditya Paramitha, Jakarta, 2005, Hlm. 141 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Loc.Cit, Hlm. 55 
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Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian studi kepustakaan (library research) dan untuk lebih mengembangkan 
data dalam penelitian ini, maka dilakukan metode penelitian studi lapangann (field 
researc) dengan cara wawancara (inteview) dengan salah satu narasumber yaitu PT Bank 
Panin Tbk Bandar Lampung. Dimana permasalahan tentang hambatan dalam 
melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut terjadi pada PT. Bank Panin Tbk 
Bandar Lampung. 
 
III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara dengan PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung Ibu 
Laurensia Santina selaku credit processing head menyatakan bahwa salah satu ciri 
Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur 
wanprestasi/cidera janji. Meskipun aturan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum 
acara perdata secara umum, namun dipandang perlu untuk aturan eksekusi diatur 
secara khusus. Karena pada pelaksanaannya dalam pemberian fasilitas kredit sering 
terjadi permasalahan pada saat akan melakukan pengeksekusian objek jaminan fidusia 
tersebut. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, 
dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang 
melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia.28 

Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, 
yaitu:29 
1. Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, 

yakni tidak membayar angsuran dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo angsuran. 

2. Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan dari kemungkinan rusak atau 
hilang. 

3. Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan 
beralihnya barang jaminan kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa 
sepengetahuan pihak kreditur. 

Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan debitur telah melakukan 
wanprestasi pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, yaitu:30 
a. Tidak dibayarnya angsuran dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

jatuh tempo angsuran. 
b. Objek jaminan fidusia digadaikan. 
c. Objek jaminan fidusia dibawa keluar daerah. 
d. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak kreditur. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan 
diatas, PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung melakukan berbagai prosedur hingga 
akhirnya permasalahan dapat terselesaikan. Beberapa prosedur yang dilakukan kreditur 
dalam melaksanakan eksekusi adalah : 
a. Penyelesaian wanprestasi pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, langkah yang 

dilakukakn adalah mensomasi debitur atau memberikan Surat Peringatan (SP), yaitu: 
1. Surat Peringatan pertama, diberikan kepada debitur yang telah terlambat 

melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari. 
2. Surat Peringatan kedua, diberikan kepada debitur yang telah terlambat melakukan 

pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari. 

                                                           
28 Hasil wawancara dengan Ibu Laurensia Santina, Bagian Credit Processing Head PT. Bank Panin Tbk Bandar 

Lampung,tanggal 18 April 2022 
29 Ibid 
30 Ibid 



K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

69PASCASARJANA UNILA (NOVEMBER 2022) 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian studi kepustakaan (library research) dan untuk lebih mengembangkan 
data dalam penelitian ini, maka dilakukan metode penelitian studi lapangann (field 
researc) dengan cara wawancara (inteview) dengan salah satu narasumber yaitu PT Bank 
Panin Tbk Bandar Lampung. Dimana permasalahan tentang hambatan dalam 
melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut terjadi pada PT. Bank Panin Tbk 
Bandar Lampung. 
 
III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara dengan PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung Ibu 
Laurensia Santina selaku credit processing head menyatakan bahwa salah satu ciri 
Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur 
wanprestasi/cidera janji. Meskipun aturan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum 
acara perdata secara umum, namun dipandang perlu untuk aturan eksekusi diatur 
secara khusus. Karena pada pelaksanaannya dalam pemberian fasilitas kredit sering 
terjadi permasalahan pada saat akan melakukan pengeksekusian objek jaminan fidusia 
tersebut. Tidak seperti Hak Tanggungan yang punya kekuatan eksekusi yang tinggi, 
dalam Jaminan Fidusia masih terdapat berbagai masalah atau bantahan yang 
melemahkan proses eksekusi Jaminan Fidusia.28 

Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian pembiayaan konsumen pada kantor PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, 
yaitu:29 
1. Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, 

yakni tidak membayar angsuran dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
jatuh tempo angsuran. 

2. Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan dari kemungkinan rusak atau 
hilang. 

3. Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan 
beralihnya barang jaminan kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa 
sepengetahuan pihak kreditur. 

Adapun ukuran yang dipakai untuk menentukan debitur telah melakukan 
wanprestasi pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, yaitu:30 
a. Tidak dibayarnya angsuran dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

jatuh tempo angsuran. 
b. Objek jaminan fidusia digadaikan. 
c. Objek jaminan fidusia dibawa keluar daerah. 
d. Dilakukan over kredit tanpa sepengetahuan pihak kreditur. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan 
diatas, PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung melakukan berbagai prosedur hingga 
akhirnya permasalahan dapat terselesaikan. Beberapa prosedur yang dilakukan kreditur 
dalam melaksanakan eksekusi adalah : 
a. Penyelesaian wanprestasi pada PT Bank Panin Tbk Bandar Lampung, langkah yang 

dilakukakn adalah mensomasi debitur atau memberikan Surat Peringatan (SP), yaitu: 
1. Surat Peringatan pertama, diberikan kepada debitur yang telah terlambat 

melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari. 
2. Surat Peringatan kedua, diberikan kepada debitur yang telah terlambat melakukan 

pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari. 

                                                           
28 Hasil wawancara dengan Ibu Laurensia Santina, Bagian Credit Processing Head PT. Bank Panin Tbk Bandar 

Lampung,tanggal 18 April 2022 
29 Ibid 
30 Ibid 

3. Surat Peringatan ketiga, diberikan kepada debitur yang telah terlambat melakukan 
pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari. 

b. Jika dalam masa tenggang waktu 3 bulan debitur masih tidak melakukan pembayaran 
maka akan dilimpahkan kepihak ketiga yaitu bagian penagihan. Bagian penagihan akan 
melakukan pencarian dan menarik objek jaminan fidusia secara paksa sebagaimana 
telah tertuang dalam sertifikat fidusia yang memberikan kekuatan sama seperti 
putusan pengadilan. 
Pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
130/PMK.010/2012, jika tidak didaftarkan fidusianya maka pengambilan atau eksekusi 
objek jaminan tersebut harus melibatkan atau didampingi pihak kepolisian. Hal ini 
diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang bertujuan untuk 
terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, 
dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi keselamatan penerima jaminan 
fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerugian harta.31 

c. Debitur mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
d. Ketua Pengadilan Negeri memberi teguran (aanmaning) 

Atas permohonan dari kreditur pemegang jaminan fidusia, maka ketua pengadilan 
akan memanggil pihak debitur dengan sebuah surat resmi (exploit juru sita) untuk 
hadir di pengadilan. Ketentuan dan syarat-syarat pemanggilan dilakukan sebaimana 
yang di tentukan dalam ketentuan pasal 390 HIR. Jika debitur yang di panggil hadir, 
maka ketua pengadilan akan menegurnya untuk melaksanakan sebagaima apa yang di 
tentukan dalam akta perjanjian dalam batas waktu paling lama 8 (delapan) hari sejak 
teguran itu dilakukan. Jika atas teguran itu pihak debitur melaksanakan dengan baik, 
maka tahapan eksekusi berikutnya tidak perlu lagi dijalankan, namun jika ternyata 
setelah lewat jangka waktu yang diberikan debitur tetap tidak dilaksanakan nya, maka 
akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:32 
1. Tahapan eksekusi berikutnya akan dijalankan, yaitu dengan proses sita eksekusi 
2. Pihak debitur harus menanggung biaya-biaya eksekusi dengan penjualan objek 

jaminan, meskipun atas proses tersebut telah ditalangi oleh biaya panjar dari pihak 
kreditur, namun pada akhirnya biaya-biaya tersebut harus di perhitungkan dan di 
ganti dari hasil penjualan objek eksekusi. 

Jika atas panggilan ketua pengadilan pihak debitur tidak hadir ,maka ketidakhadiran 
itu harus dipertimbangkan sebagai berikut:33 
1. Jika ketidak hadiran debitur memiliki alasan yang sah dan patut untuk di maklumi 

misalnya debitur sakit atau ada halangan yang memang sangat urgen, maka ketua 
pengadilan harus melakukan panggilan ulang untuk kedua kali dengan syarat 
bahwa alasan ketidakhadiran itu disampaikan kepada pihak ketua pengadilan yang 
memanggilnya; 

2. Jika ketidakhadiran debitur tidak memiliki alasan yang sah dan patut, maka ketua 
pengadilan dapat langsung memerintahkan peletakan sita eksekusi terhadap objek 
jaminan fidusia. 

e. Peletakan Sita Eksekusi 
f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penjualan dimuka 

umum (Pelelangan) dengan peraturan KPKNL 
g. Lelang Objek Jaminan Fidusia 

                                                           
31 Reymond I. Kalesaran, “Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP“ 

Lex Crimen Vol. Vii/No. 8/Okt/, 2018, Hlm.28 
32 D.Y. Witanto. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan 

Eksekusi). Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, Hlm. 225 
33 Ibid 
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Hasil lelang dipergunakan untuk pelunasan hutang sebagai upaya penyelesaian 
permasalahan dan sisa dari penjualan akan diberikan kepada debitur. 

Adapaun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia yang merupakan 
faktor penghambat dari segi non yuridis, antara lain:34 
1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan. 
2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang 

lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang 
telah disepakati sebagai kreditur dan debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat 
debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh kreditur 
disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang.  

3. Nilai jaminan fidusia yang menurun. 
Contohnya kendaraan dimana semakin hari dan semakin tahun nilai dari kendaraan 
semakin menurun dikarenakan perkembangan zaman, munculnya kendaraan-
kendaraan jenis baru dengan teknologi yang semakin canggih. Dalam hal ini maka nilai 
dari jaminaan fiduisa tersebut akaan mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi 
dengan nilai pada saat diperjanjikan diawal. Hal ini dapat mempengaruhi kreditur 
yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur 
mengalami wanprestasi. 

4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. 
Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan 
debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan 
fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut 
tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi. 

5. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan. 
Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh debitur. Seseorang 
yang meminjam kredit dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang 
tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutanginya lebih dulu 
mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. 

 
Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi 

yuridisnya, seperti:35 
1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. Jaminan fidusia 

yang telah dijaminkan dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat 
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia 
tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. 

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia. 
Sebagaimana yang dijelaskan dari kreditur bahwa hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut adalah debitur tidak bersikap 
kooperatif sehingga menyulitkan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Kreditur 
berusaha menyembunyikan objek jaminan fidusia dan tidak mau menyerahkan 
kendaraan tersebut secara sukarela sebagaimana yang telah diatu dalam undang-undang 
jaminan fidusia bahwa jika debitur wanprestasi harus menyerahkan kendaraan dengan 
sukarela akibat kelalaiannya. Karena sifat dan sikap dari debitur tersebut maka 
pengadilan bersama dengan kepolisian melakukan eksekusi kendaraan tersebut secara 
paksa dan mebacakan surat penetapan eksekusi dari pengadilan didepan objek fidusia. 
 
 
 

                                                           
34 Ibid 
35 Ibid 
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Hasil lelang dipergunakan untuk pelunasan hutang sebagai upaya penyelesaian 
permasalahan dan sisa dari penjualan akan diberikan kepada debitur. 

Adapaun faktor-faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia yang merupakan 
faktor penghambat dari segi non yuridis, antara lain:34 
1. Fidusia tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan. 
2. Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah. Hal ini dapat terjadi atau yang 

lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pern herian kredit yang 
telah disepakati sebagai kreditur dan debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat 
debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh kreditur 
disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang.  

3. Nilai jaminan fidusia yang menurun. 
Contohnya kendaraan dimana semakin hari dan semakin tahun nilai dari kendaraan 
semakin menurun dikarenakan perkembangan zaman, munculnya kendaraan-
kendaraan jenis baru dengan teknologi yang semakin canggih. Dalam hal ini maka nilai 
dari jaminaan fiduisa tersebut akaan mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi 
dengan nilai pada saat diperjanjikan diawal. Hal ini dapat mempengaruhi kreditur 
yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur 
mengalami wanprestasi. 

4. Kurangnya ketelitian dalam pendaftaran jaminan fidusia. 
Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan 
debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan 
fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut 
tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi. 

5. Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan. 
Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh debitur. Seseorang 
yang meminjam kredit dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang 
tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutanginya lebih dulu 
mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. 

 
Faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat juga dari segi 

yuridisnya, seperti:35 
1. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. Jaminan fidusia 

yang telah dijaminkan dan dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris yang terdapat 
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
Pasal 5, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaiknya jaminan fidusia 
tersebut didaftarkan pada kantor lembaga fidusia. 

2. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian dalam pengikatan jaminan fidusia. 
Sebagaimana yang dijelaskan dari kreditur bahwa hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut adalah debitur tidak bersikap 
kooperatif sehingga menyulitkan kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Kreditur 
berusaha menyembunyikan objek jaminan fidusia dan tidak mau menyerahkan 
kendaraan tersebut secara sukarela sebagaimana yang telah diatu dalam undang-undang 
jaminan fidusia bahwa jika debitur wanprestasi harus menyerahkan kendaraan dengan 
sukarela akibat kelalaiannya. Karena sifat dan sikap dari debitur tersebut maka 
pengadilan bersama dengan kepolisian melakukan eksekusi kendaraan tersebut secara 
paksa dan mebacakan surat penetapan eksekusi dari pengadilan didepan objek fidusia. 
 
 
 

                                                           
34 Ibid 
35 Ibid 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan prosedur aturan-aturan yang berlaku, 
dikarnakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanan eksekusi objek jaminan fidusia 
tersebut adalah debitur tidak bersikap kooperatif sehingga menyulitkan kreditur dalam 
pelaksanaan eksekusi. Kreditur berusaha menyembunyikan objek jaminan fidusia dan 
tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela sebagaimana yang telah 
diatur dalam undang-undang jaminan fidusia bahwa jika debitur wanprestasi harus 
menyerahkan kendaraan dengan sukarela akibat kelalaiannya. Karena sifat dan sikap dari 
debitur tersebut maka pengadilan bersama dengan kepolisian melakukan eksekusi 
kendaraan tersebut secara paksa dan mebacakan surat penetapan eksekusi dari 
pengadilan didepan objek fidusia. 

 
b. Saran 

Semakin kompleknya persoalan hukum tentang kredit bermasalah serta 
terbukanya kemungkinan terjadinya upaya melawan hukum yang lebih canggih di masa 
mendatang, maka pelaku usaha pembiayaan konsumen perlu kiranya mengadakan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran hukum mereka, terutama mengenai perjanjian kredit dengan kontruksi 
Jaminan Fidusia beserta segala dampak dan akibat yang ditimbulkannya atas perbuatan 
wanprestasi. 
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Abstrak  

Marine Debris merupakan dampak dari antropogenik yaitu kerusakan lingkungan 
yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa 80% dari 
marine debris berupa sampah berasal dari daratan. Penanganan sampah di laut dan darat 
berkesinambungan sehingga keduanya harus dilaksanakan secara optimal. Perlindungan 
laut diatur oleh UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional yang mengatur 
mengenai rezim laut. Pasal 194 UNCLOS 1982 mengatur mengenai tindakan-tindakan 
untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Namun, 
UNCLOS 1982 belum secara spesifik mengatur mengenai penanganan marine debris. 
Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk (1) mengkaji tanggung jawab negara terhadap 
marine debris berdasarkan UNCLOS 1982 dan (2) menganalisis regulasi Indonesia yang 
mengatur mengenai marine debris dan pemenuhannya dalam hukum internasional. 
Pertanggungjawaban negara terhadap marine debris ditentukan oleh yurisdiksi 
berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982. Pertanggungjawaban pada perairan 
pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial didasarkan pada kedaulatan negara 
pantai secara absolut. Pertanggungjawaban pada zona tambahan masih berada pada 
negara pantai karena adanya yurisdiksi untuk melaksanakan kepentingan saniter. Di ZEE, 
negara pantai masih bertanggungjawab apabila ditemukan marine debris karena dapat 
memanfaatkan sumber daya laut. Regulasi nasional dalam menangani Marine Debris di 
Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang fokus terhadap pengelolaan 
sampah rumah tangga sampai penanganannya di laut. Oleh karena itu pemenuhannya 
dalam hukum internasional cenderung represif dibandingkan preventif. 
 
Kata Kunci: Indonesia; Marine Debris; Tanggung Jawab Negara; UNCLOS 1982 
 
Abstract  

Marine debris is the impact of anthropogenic environmental damage caused by 
human negligence. This is supported by the fact that 80% of marine debris in the form of 
garbage comes from land. Handling of waste at sea and land is sustainable so that both 
must be carried out optimally. The protection of the sea is regulated by UNCLOS 1982 as 
international law of the sea governing the regime of the sea. Article 194 of UNCLOS 1982 
regulates measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment. 
However, UNCLOS 1982 has not specifically regulated the handling of marine debris. 
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Abstrak  

Marine Debris merupakan dampak dari antropogenik yaitu kerusakan lingkungan 
yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Hal ini didukung dengan fakta bahwa 80% dari 
marine debris berupa sampah berasal dari daratan. Penanganan sampah di laut dan darat 
berkesinambungan sehingga keduanya harus dilaksanakan secara optimal. Perlindungan 
laut diatur oleh UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional yang mengatur 
mengenai rezim laut. Pasal 194 UNCLOS 1982 mengatur mengenai tindakan-tindakan 
untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Namun, 
UNCLOS 1982 belum secara spesifik mengatur mengenai penanganan marine debris. 
Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk (1) mengkaji tanggung jawab negara terhadap 
marine debris berdasarkan UNCLOS 1982 dan (2) menganalisis regulasi Indonesia yang 
mengatur mengenai marine debris dan pemenuhannya dalam hukum internasional. 
Pertanggungjawaban negara terhadap marine debris ditentukan oleh yurisdiksi 
berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982. Pertanggungjawaban pada perairan 
pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial didasarkan pada kedaulatan negara 
pantai secara absolut. Pertanggungjawaban pada zona tambahan masih berada pada 
negara pantai karena adanya yurisdiksi untuk melaksanakan kepentingan saniter. Di ZEE, 
negara pantai masih bertanggungjawab apabila ditemukan marine debris karena dapat 
memanfaatkan sumber daya laut. Regulasi nasional dalam menangani Marine Debris di 
Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang fokus terhadap pengelolaan 
sampah rumah tangga sampai penanganannya di laut. Oleh karena itu pemenuhannya 
dalam hukum internasional cenderung represif dibandingkan preventif. 
 
Kata Kunci: Indonesia; Marine Debris; Tanggung Jawab Negara; UNCLOS 1982 
 
Abstract  

Marine debris is the impact of anthropogenic environmental damage caused by 
human negligence. This is supported by the fact that 80% of marine debris in the form of 
garbage comes from land. Handling of waste at sea and land is sustainable so that both 
must be carried out optimally. The protection of the sea is regulated by UNCLOS 1982 as 
international law of the sea governing the regime of the sea. Article 194 of UNCLOS 1982 
regulates measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment. 
However, UNCLOS 1982 has not specifically regulated the handling of marine debris. 

Therefore, this study aims to (1) examine the state's responsibility for marine debris based 
on UNCLOS 1982 and (2) analyze Indonesian regulations governing marine debris and 
their compliance in international law. State liability for marine debris is determined by 
jurisdiction based on the 1982 UNCLOS maritime zone. Liability for inland waters, 
archipelagic waters, and territorial seas is based on the absolute sovereignty of the coastal 
state. The responsibility for the additional zone is still with the coastal state because of the 
jurisdiction to carry out sanitary purposes. In the EEZ, the coastal state is still responsible 
if marine debris is found because it can utilize marine resources. The national regulation 
in dealing with Marine Debris in Indonesia is a statutory regulation that focuses on the 
management of household waste to its handling at sea. Therefore, its fulfillment in 
international law tends to be repressive rather than preventive. 
 
Keywords: Keywords: Indonesia; Marine Debris; State Responsibility; UNCLOS 1982 
 
A. Pendahuluan 

Kehidupan manusia bergantung pada lautan dan sumber daya yang terkandung di 
dalamnya. Bumi menjadi layak huni karena 70% permukaan bumi adalah lautan sehingga 
laut merupakan warisan manusia atau common heritage of mankind.1 Tantangan yang 
dihadapkan oleh laut seperti eksploitasi berlebihan, polusi, dan pengasaman semakin 
meningkat dengan adanya sampah laut atau marine debris. Marine debris adalah unsur 
padat yang secara langsung dibuang atau ditinggalkan di lingkungan laut atau danau 
besar. Marine debris mencederai keberlangsungan melalui kontak fisik maupun secara 
tidak langsung mengkonsumsi mikroplastik yang terkandung dalam ikan.2 Selain itu, 
marine debris dapat mengganggu perekonomian pariwisata. Marine debris merupakan 
salah satu faktor utama dalam kerusakan ketahanan sumber daya laut  

Ketahanan sumber daya laut semakin menurun akibat kerusakan yang disebabkan 
oleh kandungan limbah plastik dalam marine debris. Ancaman yang ditimbulkan oleh 
limbah plastik terhadap ekosistem laut berkembang secara bertahap selama tahun 1960-
1970-an. Sebagian besar dampak lingkungan dari sampah plastik diidentifikasi pada 
tahun 1970-an dan 1980-an, sehingga banyak diskusi kebijakan dan rekomendasi untuk 
mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan.3 Setidaknya 8 juta ton 
plastik yang dibuang memasuki lautan setiap tahun. Marine debris berupa plastik di laut 
diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2030.4 Kualitas laut yang memburuk tidak 
dapat memenuhi strategi adaptasi yang dibutuhkan untuk menghadapi dampak 
perubahan iklim.5  

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mempengaruhi 
kesejahteraan manusia sehingga menjadi pembahasan yang berkelanjutan dalam forum 
internasional dan nasional. Dampak dari perubahan iklim dapat dilihat melalui naiknya 
permukaan laut, perubahan musim yang ekstrim, dan bencana alam.6 Dalam menghadapi 
akibat dari perubahan iklim tersebut, negara-negara menerapkan kebijakan mitigasi 
                                                           
1Bobbi-Jo Dobush, Natalya D. Gallo, Melania Guerra, Bleuenn Guilloux, Elisabeth Holland, Sarah Seabrook, dan Lisa A. 

Levin, « A New Way Forward for Ocean Climate Change Policy as reflected in the UNFCCC Ocean and Climate 
Change Dialogue Submiissions”, Climate Policy, vol. 22, no. 2, 2022, hlm. 255, 
https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1990004.  

2 Samantha Julia Blandina Lumban Tobing, I Gede Hendrawan, Elok Faiqoh, “Karakteristik Mikroplastik pada Ikan Laur 
Konsumsi yang Didaratkan di Bali”, Journal of Marine Research and Technology, vol. 3, no. 2, 2020, pp. hlm 104-105, 
https://doi.org/10.24843/JMRT.2020.v03.i02.p07.  

3 Peter G. Ryan, “A Brief History of Marine Litter Research”, Marine Anthropogenic Litter, Londong: Springer, 2015, hlm. 17. 
4 WWF Australia, “Plastic Waste and Climate Change-Whats the Connection?”, 2018, diakses melalui 

https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection.  
5 Bambang Dwi Dasanto, Sulistiyanti, Andria Anria, Rizaldi Boer, “Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air 

Laut di Wilayah Pesisir Pengandaran”, Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, vol. 7, no. 2, 2020, hlm. 
83. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v7i2.28039 

6 Cinta Lomba-Fernandez, Josune-Hernantes, Leire Labaka, “Guide for Climate Resilient Cities: An Urban Critical 
Infrastructures Approach”, Sustainbility, vol. 11, no. 17, 2019, hlm. 1, https://doi.org/10.3390/su11174727 
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untuk mengurangi dan mencegah dampak dari perubahan iklim.7 Akibat semakin 
meningkatnya bencana alam, mitigasi sendiri tidak cukup. Maka, dalam menghadapi 
upaya perubahan iklim membutuhkan adanya keseimbangan antara mitigasi dan 
adaptasi dalam bentuk ketahanan sumber daya alam.8 Laut adalah penyerap karbon 
alami terbesar untuk gas rumah kaca. Sinar matahari dan panas menyebabkan plastik 
melepaskan gas rumah kaca yang kuat. Apabila plastik semakin mendominasi laut, maka 
laut tidak bisa menyerap emisi dengan optimal sehingga semakin memicu dampak 
perubahan iklim.9 Hal ini yang menjadikan marine debris sebagai keprihatinan 
internasional. Perubahan iklim merupakan sebuah urgensi yang signifikan untuk 
menerapkan penanganan marine debris. 

Perlindungan laut dari ancaman marine debris merupakan kepentingan yang 
harus diperhatikan oleh negara-negara. The United Nations Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS) 1982 adalah hukum laut internasional yang mengatur rezim laut sejak 
1958. UNCLOS 1982 mengatur mengenai pelestarian, perlindungan, dan zona maritime 
laut internasional. Menurut Pasal 194 UNCLOS 1982, negara baik secara individual 
maupun secara bersama-sama memiliki kepentingan untuk mencegah, mengurangi, dan 
mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan yang terjadi di bawah 
yurisdiksi negara tersebut.10 Maka, meskipun UNCLOS 1982 tidak mengatur marine 
debris secara khusus, kepentingan yang dimiliki sebuah negara terhadap pengelolaan 
marine debris sangat dipengaruhi oleh keberadaan marine debris sesuai dengan zona 
maritim UNCLOS 1982 karena menandakan yurisdiksi suatu negara. Zona maritim dalam 
UNCLOS 1982 terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona 
tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan laut lepas.  

Diantara zona maritim berdasarkan UNCLOS 1982, terdapat perairan kepulauan. 
Perairan kepulauan merupakan perairan berupa selat diantara kepulauan. Sampah pada 
perairan negara kepulauan merupakan kasus marine debris yang unik, karena marine 
debris dapat hanyut antar pulau dalam negara. UNCLOS 1982 mengatur mengenai garis 
pangkal kepulauan yang diatur secara khusus pada Bab IV: Pasal 47 UNCLOS 1982.11 
Kekhususan tersebut disebabkan karena garis pangkal kepulauan menghubungkan titik-
titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Berdasarkan pengaturan 
garis pangkal kepulauan tersebut, marine debris pada perairan kepulauan menjadi 
permasalahan pemerintah nasional negara pantai. Salah satu kasus marine debris pada 
perairan kepulauan adalah sampah kiriman yang diterima di Pantai Kuta, Bali, Indonesia. 
Setiap Desember, Pantai Kuta mengumpulkan 30 ton sampah dengan sebagian besar 
sampah merupakan sampah kiriman dari Pulau Jawa.12 Melalui kasus tersebut dapat 
dilihat bahwa marine debris dapat mengalir pada setiap yurisdiksi zona maritime. Marine 
debris juga terbukti telah menimbulkan keluhan antar negara. Berdasarkan the 
Conference of Australian and Indonesian Youth (CAUSINDY), Indonesia menghasilkan 64 

                                                           
7 M.D. Saidul Islam, Edson Kieu, “Tackling Regional Climate Change Impacts and Food Security Issues: A Critical Analysis 

across ASEAN, PIF, SAARC”, Sustainability, vol. 12, no. 3, hlm. 1, https://doi.org/10.3390/su12030883.  
8 S. Grafakos, G. Viero, D. Reckien, K. Trigg, V. Viguie. A. Sudmant. C. Graves, A. Foley, O. Heidrich, J. M. Mirailess, J. Carter, 

L. H. Chang, C. Nador, M. Liseri, L. Chelleri, H. Orru, K. Orru, R. Aelenei, R. Dawson, “Integration of Mitigation and 
Adaptation in Urban Climate Change Action Plans in Europe: A Systematic Assesment”, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, vol. 121, 2020, hlm. 4, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109623.  

9 STAP, 2021, Marine Debris as Global Environmental Problem: Introducing a Solution Based Framework Focused on Plastic 
(A STAP Information Document). Washington D.C: Global Environment Facility, hlm. 7.  

10 Maretta Trimirza, Ramlan, Rahayu Repindowaty Harahap, “Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi 
Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat”, Uti Possidetis: Journal of 
International Law, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 116, https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10912.  

11 Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvina Viana, “Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal 
Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim”, Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 583, 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28203  

12 CNN Indonesia, “Sampah Berserakan di Sepanjang Pantai Kuta Bali Mencapai 30 Ton”, 2021, diakses melalui 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211207134313-20-730932/sampah-berserakan-di-sepanjang-
pantai-kuta-bali-mencapai-30-ton.  
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titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Berdasarkan pengaturan 
garis pangkal kepulauan tersebut, marine debris pada perairan kepulauan menjadi 
permasalahan pemerintah nasional negara pantai. Salah satu kasus marine debris pada 
perairan kepulauan adalah sampah kiriman yang diterima di Pantai Kuta, Bali, Indonesia. 
Setiap Desember, Pantai Kuta mengumpulkan 30 ton sampah dengan sebagian besar 
sampah merupakan sampah kiriman dari Pulau Jawa.12 Melalui kasus tersebut dapat 
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7 M.D. Saidul Islam, Edson Kieu, “Tackling Regional Climate Change Impacts and Food Security Issues: A Critical Analysis 

across ASEAN, PIF, SAARC”, Sustainability, vol. 12, no. 3, hlm. 1, https://doi.org/10.3390/su12030883.  
8 S. Grafakos, G. Viero, D. Reckien, K. Trigg, V. Viguie. A. Sudmant. C. Graves, A. Foley, O. Heidrich, J. M. Mirailess, J. Carter, 

L. H. Chang, C. Nador, M. Liseri, L. Chelleri, H. Orru, K. Orru, R. Aelenei, R. Dawson, “Integration of Mitigation and 
Adaptation in Urban Climate Change Action Plans in Europe: A Systematic Assesment”, Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, vol. 121, 2020, hlm. 4, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109623.  

9 STAP, 2021, Marine Debris as Global Environmental Problem: Introducing a Solution Based Framework Focused on Plastic 
(A STAP Information Document). Washington D.C: Global Environment Facility, hlm. 7.  

10 Maretta Trimirza, Ramlan, Rahayu Repindowaty Harahap, “Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi 
Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat”, Uti Possidetis: Journal of 
International Law, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 116, https://doi.org/10.22437/up.v2i1.10912.  

11 Widya Rainnisa Karlina, Abilio Silvina Viana, “Pengaruh Naiknya Permukaan Air Laut Terhadap Perubahan Garis Pangkal 
Pangkal Pantai Akibat Perubahan Iklim”, Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 583, 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28203  

12 CNN Indonesia, “Sampah Berserakan di Sepanjang Pantai Kuta Bali Mencapai 30 Ton”, 2021, diakses melalui 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211207134313-20-730932/sampah-berserakan-di-sepanjang-
pantai-kuta-bali-mencapai-30-ton.  

juta ton sampah per tahun dengan 1.3 juta ton sampah terbawa arus laut dan sebagian 
besar sampai ke Pantai Australia.13  

 Indonesia adalah salah satu penghasil sampah plastik tertinggi di dunia setelah 
Republik Rakyat China,14 padahal Indonesia memiliki regulasi mengenai pengelolaan 
sampah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 
Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan 
pemanfaatan kembali.15 Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden No. 83 
Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Turunan dari Peraturan Presiden 
tersebut adalah Rencana Aksi Nasional mengenai arahan strategis bagi kementerian dan 
arahan bagi masyarakat serta pelaku usaha dalam menangani sampah laut.16 Keberadaan 
peraturan ini sangat penting mengingat 80% sampah di laut berasal dari darat.17 Artinya, 
pengelolaan sampah di darat sangat menentukan sampah yang bermuara sampai ke 
lautan. Strategi pengelolaan dan penanganan sampah laut dan darat secara ideal harus 
seimbang.  

Permasalahan terhadap pengelolaan marine debris sangat kompleks, karena 
marine debris merupakan bahan pencemar bersifat borderless sebagai akibat perilaku 
manusia (human behaviour theory). Marine Debris diawali dari perilaku seorang individu 
yang secara progresif meluas menjadi permasalahan internasional. Melalui kajian 
terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang menganut sistem desentralisasi18, 
penelitian akan menguraikan bagaimana dimensi penanganan marine debris merangkul 
multi-governance dari tingkat internasional, nasional, dan regional dengan urgensi untuk 
melaksanakan memetakan pertanggungjawaban marine debris sebagai komitmen dalam 
melestarikan laut. 

Dampak dari marine debris tidak dapat dihindari, akan tetapi dampak dari marine 
debris dapat dihadapi dengan meminimalisir kerusakan terhadap sumber daya alam yang 
disebabkan oleh manusia (antropogenik). Turunan yang kompleks dari pengelolaan 
marine debris meliputi penerapan pengaturan hard law dan soft law. Aturan pengelolaan 
marine debris menerapkan transisi dari pengaturan yang bersifat umum menjadi khusus 
(individu). Untuk dapat menangani permasalahan marine debris, maka kita harus 
memahami pertanggungjawaban terhadap marine debris tersebut. Potensi keterkaitan 
pengelolaan marine debris dengan regulasi UNCLOS 1982 memotivasi penulis untuk 
melakukan penelitian dengan judul, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Penanganan 
Marine Debris Berdasarkan UNCLOS 1982”. Penelitian menggunakan pendekatan 
undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dalam menyelesaikan 
masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi 
kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian bersifat kualitatif-deskriptif 
 

                                                           
13 Conference of Australian and Indonesian Youth, “Indonesia-Australia Marine Trash Diplomacy”, 2017, 

http://2017.causindy.org/indonesia-australia-marine-trash-diplomacy/.  
14 Okta Rabiana Risma, Yenny Ertika, Nabila Hilmy Zhafira, Rollis Juliansyah, Affandi, “Sosialisasi Sampah Plastik di SMP 

Negeri 1 Seunagani Kabupaten Nagan Raya”, Jurnal Pengabdian Agro dan Marine Industry, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 7, 
http://jurnal.utu.ac.id/agromarine/article/view/3847.  

15 Dipo Gita Ambina, “Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang No, 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah”, Bina Hukum Lingkungan, vol. 3, no. 2, 2019, hlm. 175, http://www.bhl-
jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/73  

16 Raul Redemtus Maramis, Flora Pricilla Kalalo, Godlieb N. Mamahit, “Tanggung Jawab Negara dalam Menanggulangi 
Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik di Era Revolusi Industri 4.0”, Lex Privatum, vol. 7, no. 4, 2020, 
hlm. 222, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30985 

17 Nafiri C. Patuwo, “Karakteristik Sampah Laut di Pantai Tumpaan Desa Tateli Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten 
Minahasa”, Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, vol. 8, no. 1, 2020, hlm. 71, https://doi.org/10.35800/jplt.8.1.2020.27493. 

18 Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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B. Tanggung Jawab Negara terhadap Marine Debris Berdasarkan UNCLOS 1982 
Penanganan terhadap marine debris sangat berkaitan dengan tanggung jawab 

negara baik dari segi pemanfaatan sampah atau perlindungan terhadap kualitas laut. 
Untuk mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap marine debris, maka penelitian 
akan menguraikan pemahaman tanggung jawab negara berdasarkan UNCLOS 1982 dari 
perspektif hukum internasional dan hukum nasional.  
1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Menurut Hukum Internasional 

Tanggung jawab dalam hukum internasional adalah sebuah prinsip mengenai 
timbulnya pertanggungjawaban sebuah negara terhadap negara lain yang disebabkan 
oleh unsur kesalahan atau kelalaian sehingga berdampak bagi negara lain. Suatu negara 
memiliki tanggung jawab internasional jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban 
negara. Karakteristik timbulnya tanggung jawab negara terdiri dari: (1) kewajiban hukum 
internasional yang berlaku antara dua negara, (2) perbuatan atau kelalaian sebagai 
pelanggaran kewajiban hukum internasional sehingga melahirkan tanggung jawab 
negara, dan (3) kerugian sebagai akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian. 
Berdasarkan karakteristik tersebut, tanggung jawab negara terhadap marine debris 
menurut hukum internasional akan dianalisis dengan mengkaji pelanggaran terhadap 
kewajiban internasional yang disebabkan oleh adanya kelalaian sehingga menciptakan 
kerugian. 
 
a. Kewajiban Hukum Internasional yang Berlaku antara Dua Negara 

Hubungan internasional antar negara menerapkan prinsip kedaulatan secara 
dominan. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan penuh atas orang, barang, dan 
peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, negara yang berdaulat tidak 
tunduk antara satu negara dengan negara yang lainnya, Akan tetapi, kedaulatan sebuah 
negara tidak berarti kesewenang-wenangan, karena kedaulatan sebuah negara dibatasi 
oleh kedaulatan negara yang lain. Apabila terjadi penyalahgunaan sebuah kedaulatan, 
maka suatu negara bertanggungjawab atas tindakan yang melawan hukum. Dalam 
hukum internasional dikenal adanya primary rules dan secondary rules. Primary rules 
adalah aturan mengenai hak dan kewajiban negara yang mengikat para pihak dalam 
bentuk hukum kebiasaan, perjanjian internasional, dan instrumen lainnya. Secondary 
rules adalah aturan mengenai sebab dan akibat apabila terjadi pelanggaran terhadap 
primary rules. Secondary rules merupakan tanggung jawab sebuah negara.19  

Kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara merupakan 
bagian dari primary rules dimana negara-negara memiliki ketentuan yang harus ditaati 
sehingga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang dipenuhi 
tersebut dituangkan dalam kebiasaan internasional atau perjanjian internasional. Adapun 
kewajiban internasional hukum internasional yang berlaku antara dua negara terkait 
dengan marine debris adalah sebagai berikut:  

 
1) Kewajiban Hukum Internasional yang Berlaku menurut Stockholm Declaration 

Berdasarkan prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm, terdapat dua bentuk tanggung 
jawab, yaitu tanggung jawab negara internal dan eksternal. Frase “States have, in 
accordance with the Charter of the United Nations and the Principles of international law, 
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental 
policies….”, menguraikan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi 
sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan negara yang berlaku. 
Pernyataan tersebut adalah bentuk tanggung jawab internal negara terhadap 
                                                           
19 Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas, “Tanggung Jawab Negara Terhadap 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, 
no. 6 (2021), hlm. 535, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/637. 
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B. Tanggung Jawab Negara terhadap Marine Debris Berdasarkan UNCLOS 1982 
Penanganan terhadap marine debris sangat berkaitan dengan tanggung jawab 

negara baik dari segi pemanfaatan sampah atau perlindungan terhadap kualitas laut. 
Untuk mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap marine debris, maka penelitian 
akan menguraikan pemahaman tanggung jawab negara berdasarkan UNCLOS 1982 dari 
perspektif hukum internasional dan hukum nasional.  
1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Menurut Hukum Internasional 

Tanggung jawab dalam hukum internasional adalah sebuah prinsip mengenai 
timbulnya pertanggungjawaban sebuah negara terhadap negara lain yang disebabkan 
oleh unsur kesalahan atau kelalaian sehingga berdampak bagi negara lain. Suatu negara 
memiliki tanggung jawab internasional jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban 
negara. Karakteristik timbulnya tanggung jawab negara terdiri dari: (1) kewajiban hukum 
internasional yang berlaku antara dua negara, (2) perbuatan atau kelalaian sebagai 
pelanggaran kewajiban hukum internasional sehingga melahirkan tanggung jawab 
negara, dan (3) kerugian sebagai akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian. 
Berdasarkan karakteristik tersebut, tanggung jawab negara terhadap marine debris 
menurut hukum internasional akan dianalisis dengan mengkaji pelanggaran terhadap 
kewajiban internasional yang disebabkan oleh adanya kelalaian sehingga menciptakan 
kerugian. 
 
a. Kewajiban Hukum Internasional yang Berlaku antara Dua Negara 

Hubungan internasional antar negara menerapkan prinsip kedaulatan secara 
dominan. Negara yang berdaulat memiliki kekuasaan penuh atas orang, barang, dan 
peristiwa yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, negara yang berdaulat tidak 
tunduk antara satu negara dengan negara yang lainnya, Akan tetapi, kedaulatan sebuah 
negara tidak berarti kesewenang-wenangan, karena kedaulatan sebuah negara dibatasi 
oleh kedaulatan negara yang lain. Apabila terjadi penyalahgunaan sebuah kedaulatan, 
maka suatu negara bertanggungjawab atas tindakan yang melawan hukum. Dalam 
hukum internasional dikenal adanya primary rules dan secondary rules. Primary rules 
adalah aturan mengenai hak dan kewajiban negara yang mengikat para pihak dalam 
bentuk hukum kebiasaan, perjanjian internasional, dan instrumen lainnya. Secondary 
rules adalah aturan mengenai sebab dan akibat apabila terjadi pelanggaran terhadap 
primary rules. Secondary rules merupakan tanggung jawab sebuah negara.19  

Kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara merupakan 
bagian dari primary rules dimana negara-negara memiliki ketentuan yang harus ditaati 
sehingga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang dipenuhi 
tersebut dituangkan dalam kebiasaan internasional atau perjanjian internasional. Adapun 
kewajiban internasional hukum internasional yang berlaku antara dua negara terkait 
dengan marine debris adalah sebagai berikut:  

 
1) Kewajiban Hukum Internasional yang Berlaku menurut Stockholm Declaration 

Berdasarkan prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm, terdapat dua bentuk tanggung 
jawab, yaitu tanggung jawab negara internal dan eksternal. Frase “States have, in 
accordance with the Charter of the United Nations and the Principles of international law, 
the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental 
policies….”, menguraikan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi 
sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan negara yang berlaku. 
Pernyataan tersebut adalah bentuk tanggung jawab internal negara terhadap 
                                                           
19 Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, and Richard Marsilio Waas, “Tanggung Jawab Negara Terhadap 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional,” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, 
no. 6 (2021), hlm. 535, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/637. 

 

lingkungannya. Sedangkan frase, “….the responsibility to ensure the activities within their 
jurisdiction or control do not cause damage to the environment of the other States or of 
areas beyond the limits of national jurisdiction”, menyatakan bahwa aktivitas atau 
pengelolaan yang dilakukan dalam yurisdiksi negara tidak menyebabkan kerusakan pada 
lingkungan negara lain yang berada diluar yurisdiksi nasional negara.  

Apabila dikaitkan dengan marine debris, maka negara memiliki kewajiban untuk 
menerapkan prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm. Marine Debris berupa sampah manusia 
yang mengarungi melintasi melanggar prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm. Secara 
internal, negara tidak bisa mengelola sampah dengan baik sesuai dengan kebijakan yang 
berlaku. Sedangkan secara eksternal, negara telah mengganggu sampah yang berlayar 
sampai melewati yurisdiksi negaranya. Selain Deklarasi Stockholm, prinsip ke-2 the 1992 
Rio Declaration on Environment and Development atau Deklarasi Rio juga menerapkan 
ketentuan yang sama persis. Deklarasi Stockholm dan Rio adalah hasil dari konferensi 
pertama dan kedua mengenai permasalahan lingkungan.20 Artinya, pertanggungjawaban 
terhadap lingkungan akibat perilaku manusia sudah menjadi keprihatinan forum 
internasional sejak 50 tahun yang lalu terhitung saat penelitian ini dilaksanakan.  
 
2) Kewajiban Hukum Internasional yang Berlaku terkait Marine Debris menurut 

UNCLOS 1982  
Uraian mengenai kewajiban umum berkaitan dengan marine debris tersebut 

diatur dalam Pasal 194 Ayat UNCLOS 1982. Perlu ditegaskan bahwa sebagian besar 
sampah laut berasal dari darat. Selaras dengan permasalahan tersebut, Pasal 207 
UNCLOS 1982 mengatur mengenai pencemaran yang berasal dari sumber daratan.21 
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewajiban negara terhadap marine debris, 
maka terlebih dahulu harus mendeskripsikan aturan Pasal 194 dan 207 UNCLOS 1982. 
Pasal 194 UNCLOS 1982 mengatur bahwa tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan 
mengendalikan pencemaran lingkungan laut adalah sebagai berikut:  
i. Negara harus melakukan tindakan secara individu atau bersama-sama untuk 

mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dengan 
menggunakan Langkah dan strategi yang praktis sesuai dengan kapasitas negara 
masing-masing dan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.  

ii. Negara harus melakukan tindakan untuk menjamin bahwa semua aktivitas yang 
terjadi di bawah yurisdiksi negara tidak menyebabkan pencemaran yang 
mengakibatkan kerusakan terhadap negara lain.  

iii. Tindakan para negara yang diuraikan sebelumnya bertujuan untuk mengurangi 
pencemaran yang masuk ke dalam kategori (1) bahan-bahan beracun dan berbahaya 
dari darat dan udara, (2) pencemaran dari kendaraan air, (3) pencemaran dari 
aktivitas eksploitasi dan eksplorasi kekayaan laut, dan (4) pencemaran dari aktivitas 
laut lainnya.  

iv. Tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut 
meliputi pemenuhan hak dan kewajiban negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 
negara tidak boleh melakukan intervensi tidak berdasar kepada negara lain.  

Berdasarkan Pasal 194 UNCLOS 1982, dapat dilihat bahwa terdapat sebuah 
kewajiban para negara anggota untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi 

                                                           
20 Günther Handl, “Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment and Rio Declaration on 

Environment and Development”, Audiovisual Library of International Law, Codification Division, Office of Legal 
Affairs, United Nations, 2022, 
https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html#:~:text=The%20Stockholm%20and%20Rio%20Declarations,J
une%203%2D14%2C%201992.  

21 Shifa Melinda Naf’an et al., “Rencana Aksi Nasional Memerangi Sampah Laut Sebagai Bentuk Implementasi SDGs 14: 
Kehidupan Di Bawah Laut,” Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 17, no. 2 (December 19, 2020): 95–105, 
hlm. 97, https://doi.org/10.36451/J.ISIP.V17I2.50. 
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pencemaran terhadap lingkungan laut. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh 
sebuah negara, maka akan menimbulkan pertanggungjawaban terutama jika aktivitas 
merugikan tersebut terjadi di bawah yurisdiksi sebuah negara.  

Marine Debris sebagian besar berasal dari darat karena factor antropogenik. Hal 
ini selaras dengan Pasal 207 UNCLOS 1982. Pasal 207 UNCLOS 1982 mengatur mengenai 
pencemaran laut yang berasal dari daratan. Berdasarkan aturan tersebut, negara wajib 
memenuhi tindakan sebagai berikut: 
i. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat 

mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari 
sumber daratan. Pencemaran yang dimaksud termasuk dengan sungai, pipia dan 
infrastruktur lainnya. 

ii. Negara melalui organisasi internasional atau konferensi diplomatic harus 
menetapkan secara komprehensif kebijakan, strategi, dan standar regional dan 
internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran 
lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.  

Pasal 192, 194, dan 207 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara memiliki kewajiban 
untuk menetapkan tindakan yang dapat mencegah, mengurangi, dan menanggulangi 
pencemaran laut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara terhadap marine debris 
timbul karena adanya kewajiban negara yang tidak terpenuhi atau ketentuan dilanggar. 
Meskipun UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai marine debris secara eksplisit, akan 
tetapi karakteristik dari marine debris sesuai dengan kategori pencemaran laut yang 
ditentukan oleh UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memiliki kendali akan rezim laut yang akan 
menjadi dasar untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
marine debris.  
 
b. Marine Debris sebagai Perbuatan atau Kelalaian yang Melanggar Kewajiban Hukum 

Internasional  
Marine Debris merupakan pencemaran laut yang 80% berasal dari daratan yang 

tidak dikelola dengan baik.22 Maka, negara memiliki andil yang signifikan untuk 
mencegah adanya marine debris yang terdistribusikan secara luas. Apabila terdapat 
marine debris yang terdampar di pesisir pantai sebuah negara, maka mengindikasikan 
kelalaian yang terjadi. Negara belum berhasil untuk melindungi laut dari pencemaran 
akibat kelalaian tersebut sehingga harus bertanggung-jawab. Perbuatan atau kelalaian 
terhadap marine debris akan melanggar kewajiban hukum internasional jika sampah 
tersebut masuk pada territorial negara lain. Pencemaran tersebut dapat dilihat dari 
kasus-kasus marine debris yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu kasus marine debris 
adalah sampah plastic dari Indonesia yang ditemukan di Thailand. Seorang WNI yang 
berada di Thailand menemukan banyak sampah plastic yang merupakan produk 
Indonesia di Pesisir Pantai Nai Yang, Phuket. 

Sebuah penelitian berjudul “Marine Debris Pathway Across Indonesian Boundary 
Seas” oleh Nor P. Purba et al. menggunakan metode windage untuk mengetahui 
distribusi marine debris di Indonesia dan negara-negara di luar Indonesia yang terkena 
dampak tersebut. Model menunjukkan bahwa marine debris menyebar pada lintasan 
yang berbeda dari posisi asal mereka. Pada bagian utara, daerah yang memiliki banyak 
sampah pesisir adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Maluku 
Utara, dan Raja Ampat. Pada bagian Selatan Indonesia, daerah yang secara signifikan 
terdampak oleh marine debris adalah Pulau Ari, Pulau Babar, Pulau Sumba, Pulau Bali, 
dan Pesisir Barat Pulau Jawa. Sedangkan area diluar Indonesia yang terdampak oleh 
                                                           
22 Nasir Sudirman, Devi Dwiyanti Suryono, August Daulat, Agustin Rustam. Hadiwijaya L. Salim, M. Himat Jayawiguna, 

“Distribution of Marine Debris in Jakarta Bay and its Implication to the Coastal Ecosystem”, IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science, no. 925, 2021, hlm. 2, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-
1315/925/1/012017/meta.  
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pencemaran terhadap lingkungan laut. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh 
sebuah negara, maka akan menimbulkan pertanggungjawaban terutama jika aktivitas 
merugikan tersebut terjadi di bawah yurisdiksi sebuah negara.  

Marine Debris sebagian besar berasal dari darat karena factor antropogenik. Hal 
ini selaras dengan Pasal 207 UNCLOS 1982. Pasal 207 UNCLOS 1982 mengatur mengenai 
pencemaran laut yang berasal dari daratan. Berdasarkan aturan tersebut, negara wajib 
memenuhi tindakan sebagai berikut: 
i. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat 

mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari 
sumber daratan. Pencemaran yang dimaksud termasuk dengan sungai, pipia dan 
infrastruktur lainnya. 

ii. Negara melalui organisasi internasional atau konferensi diplomatic harus 
menetapkan secara komprehensif kebijakan, strategi, dan standar regional dan 
internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran 
lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.  

Pasal 192, 194, dan 207 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara memiliki kewajiban 
untuk menetapkan tindakan yang dapat mencegah, mengurangi, dan menanggulangi 
pencemaran laut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara terhadap marine debris 
timbul karena adanya kewajiban negara yang tidak terpenuhi atau ketentuan dilanggar. 
Meskipun UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai marine debris secara eksplisit, akan 
tetapi karakteristik dari marine debris sesuai dengan kategori pencemaran laut yang 
ditentukan oleh UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 memiliki kendali akan rezim laut yang akan 
menjadi dasar untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
marine debris.  
 
b. Marine Debris sebagai Perbuatan atau Kelalaian yang Melanggar Kewajiban Hukum 

Internasional  
Marine Debris merupakan pencemaran laut yang 80% berasal dari daratan yang 

tidak dikelola dengan baik.22 Maka, negara memiliki andil yang signifikan untuk 
mencegah adanya marine debris yang terdistribusikan secara luas. Apabila terdapat 
marine debris yang terdampar di pesisir pantai sebuah negara, maka mengindikasikan 
kelalaian yang terjadi. Negara belum berhasil untuk melindungi laut dari pencemaran 
akibat kelalaian tersebut sehingga harus bertanggung-jawab. Perbuatan atau kelalaian 
terhadap marine debris akan melanggar kewajiban hukum internasional jika sampah 
tersebut masuk pada territorial negara lain. Pencemaran tersebut dapat dilihat dari 
kasus-kasus marine debris yang terjadi di seluruh dunia. Salah satu kasus marine debris 
adalah sampah plastic dari Indonesia yang ditemukan di Thailand. Seorang WNI yang 
berada di Thailand menemukan banyak sampah plastic yang merupakan produk 
Indonesia di Pesisir Pantai Nai Yang, Phuket. 

Sebuah penelitian berjudul “Marine Debris Pathway Across Indonesian Boundary 
Seas” oleh Nor P. Purba et al. menggunakan metode windage untuk mengetahui 
distribusi marine debris di Indonesia dan negara-negara di luar Indonesia yang terkena 
dampak tersebut. Model menunjukkan bahwa marine debris menyebar pada lintasan 
yang berbeda dari posisi asal mereka. Pada bagian utara, daerah yang memiliki banyak 
sampah pesisir adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan timur, Maluku 
Utara, dan Raja Ampat. Pada bagian Selatan Indonesia, daerah yang secara signifikan 
terdampak oleh marine debris adalah Pulau Ari, Pulau Babar, Pulau Sumba, Pulau Bali, 
dan Pesisir Barat Pulau Jawa. Sedangkan area diluar Indonesia yang terdampak oleh 
                                                           
22 Nasir Sudirman, Devi Dwiyanti Suryono, August Daulat, Agustin Rustam. Hadiwijaya L. Salim, M. Himat Jayawiguna, 

“Distribution of Marine Debris in Jakarta Bay and its Implication to the Coastal Ecosystem”, IOP Conference Series: 
Earth and Environmental Science, no. 925, 2021, hlm. 2, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-
1315/925/1/012017/meta.  

marine debris adalah Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam, Thailand, dan 
Australia.23  
 
c. Kerugian Marine Debris sebagai Akibat Tindakan Melanggar Hukum atau Kelalaian  

Karakteristik pertanggungjawaban negara terhadap marine debris adalah bahwa 
marine debris menyebabkan kerugian antara negara, kerugian dalam hal ini merupakan 
kerugian ekonomi sehingga menimbulkan liability. Pencemaran akibat marine debris 
seringkali disebabkan oleh negara asal sampah yang lalai untuk menangani marine 
debris. Marine debris merupakan sebuah ancaman yang berlangsung secara terus-
menerus dan berdampak fatal bagi biota laut dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, 
marine debris juga menyebabkan adanya kerugian ekonomi.24 Oleh karena itu, marine 
debris merugikan negara sekitar karena terdapat banyak pengeluaran yang harus 
dipenuhi oleh negara akibat pencemaran marine debris.  

Aspek ekonomi yang dirugikan oleh marine debris diantaranya pariwisata, 
perikanan, akuakultur, navigasi, dan ekonomi sangat mempengaruhi individu, 
perusahaan, dan masyarakat sekitar laut.25 Marine debris yang mengapung secara bebas 
di perairan lautan juga merugikan negara yang letaknya jauh dari asal sampah tersebut. 
Secara ideal, penyelesaian terhadap kerugian tersebut adalah dengan membandingkan 
pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerugian ekonomi akibat marine debris 
dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan ekonomi. Akan 
tetapi, menetapkan biaya akibat marine debris dipersulit dengan kompleksnya 
pendekatan yang dibutuhkan untuk menilai dampak antropogenik yang terjadi. Kerugian 
ekonomi adalah kerugian diluar kerusakan lingkungan dan Kesehatan yang disebabkan 
oleh marine debris, namun kerugian ekonomi adalah kerusakan yang berkaitan erat 
dengan pertanggungjawaban negara karena melibatkan unsur liability (ganti rugi). 
Berikut adalah adalah beberapa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pencemaran 
marine debris.  
 

Tabel 1. Estimasi Kerugian Ekonomi Negara Akibat Pencemaran Marine Debris 
Kategori Bentuk kerusakan Negara Estimasi kerugian 
Pemancingan Jaring yang hilang Australia $10 juta 
Kapal dan transportasi air Tumpahan plastik Selandia Baru $600 juta  

Pariwisata Estetika dan 
kenyamanan Korea Kerugian pendapatan pariwisata 

kerugian $29-$37 juta. 

Konservasi biota laut Kerusakan terumbu 
karang Amerika  

Persentase kerusakan  
meningkat dari 4% menjadi 89% 
ketika karang bersentuhan 
dengan plastik 

 

Masyarakat/pemukiman Clean-up program Jepang 

Total biaya $451 juta untuk 
membersihkan 
214.711 ton sampah selama 8 
tahun. 

                                                           
23 Noir P. Purba, Ibnu Faizal, Muhammad R. Cordova, Amarif Abimanyu, Najma K.A. Afandi, Dena Indriawan, Alexander M.A. 

Khan, “Marine Debris Pathaway Across Indonesian Boundary Seas”, Journal of Ecological Engineering, vol. 22, no. 3, 
hlm. 86, DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/132428. 

24 Xia Junkai et al., “The Causes and Solutions of Marine Littering and Water Area Destruction,” 5th International 
Conference on Interdisciplinary Social Sciences & Humanities, 2022, 14–23, hlm. 14, 
https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/SOSHU 2022/WHCCP2205005.pdf. 

25 Stefanie Werner et al., “Harm Cause by Marine Litter” (Luxembourg, 2016), hlm. 38, 
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/201709180716.pdf. 
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Sumber: Mcllgorm, A., K. Raubenheimer and D.E. McIlgorm (2020). Update of 2009 APEC 
report on Economic Costs of Marine Debris to APEC Economies. A report to the APEC 
Ocean and Fisheries Working Group by the Australian National Centre for Ocean 
Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong, Australia, December, pp. 
hlm. 16-19. 
 
2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Menurut Hukum Indonesia 

Pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap lingkungan laut diatur 
dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014. Pasal tersebut mengatur 
bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan 
maritime. Dikaitkan dengan pencemaran laut, pemerintah juga harus melaksanakan 
Kerjasama secara bilateral, regional, dan multilateral untuk menerapkan pencegahan, 
pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut. Pada 2017, Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman menetapkan sebuah Rencana Aksi Nasional mengenai Sampah Laut 
plastic atau Indonesia’s National Action Plan (NPOA) 2017-2025. NPOA Indonesia 
bertujuan untuk mengendalikan pencemaran laut dari sampah plastic dan mengurangi 
70% sampah plastic pada 2025. Untuk melaksanakan target NPOA, dibentuk Tim 
Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL). Salah satu program yang 
dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah dengan mengadakan pembersihan pantai dan 
sungai.26 
 
3. Pemetaan Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Berdasarkan Zona 

Maritim UNCLOS 1982 
Prinsip ke-21 Deklarasi Stockholm 1972 dan prinsip ke-2 Deklarasi Rio 1992 telah 

menguraikan mengenai tanggung jawab negara terhadap lingkungannya. Menurut kedua 
deklarasi tersebut, tanggung jawab negara terdiri dari tanggung jawab secara internal 
dan eksternal. Tanggung jawab internal berarti hak berdaulat negara untuk mengelola 
kekayaan alam sesuai dengan aturan dan kebijakan, sedangkan tanggung jawab eksternal 
berarti pengelolaan dan pengendalian kekayaan alam tidak melewati yurisdiksi negara 
sehingga menyebabkan gangguan terhadap lingkungan negara lain. Penerapan prinsip 
dari kedua ketentuan pada permasalahan marine debris disesuaikan kembali dengan 
UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai rezim 
laut. UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai marine debris secara spesifik, namun 
melalui zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982, kita dapat mengetahui sejauh 
mana yurisdiksi yang berlaku pada setiap zona maritim. Oleh karena it, penelitian akan 
memetakan pertanggungjawaban terhadap marine debris sesuai dengan zona maritim 
UNCLOS 1982. Berikut adalah pemetaan tanggung jawab negara terhadap marine debris 
berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982.  
 
Tabel 2.  Pemetaan Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Berdasarkan 

Zonasi Maritime UNCLOS 1982 

No. 

Zona 
Maritim 
menurut 
UNCLOS 

1982 

Kedaulatan Yurisdiksi Pihak Yang 
Bertanggungjawab 

1. Perairan 
Pedalaman 

Negara Pantai 
 
Dasar Hukum: 
1. Pasal 2 Ayat (1) 

Hukum Nasional Negara Pantai  
 
Uraian: 
Perairan Pedalaman adalah 

Pemerintah Negara Pantai, 
Pihak Swasta, dan 
Masyarakat lokal 
(tanggung jawab absolut 

                                                           
26Zulkhanadya, Sophia Listriani, “The Implementation of State Responsibility Principle in Indonesia Concerning Plastic 

Waste of Pacific Ocean”, Syiah Kuala Law Journal, vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 227, 
https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17871.  
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report on Economic Costs of Marine Debris to APEC Economies. A report to the APEC 
Ocean and Fisheries Working Group by the Australian National Centre for Ocean 
Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong, Australia, December, pp. 
hlm. 16-19. 
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sehingga menyebabkan gangguan terhadap lingkungan negara lain. Penerapan prinsip 
dari kedua ketentuan pada permasalahan marine debris disesuaikan kembali dengan 
UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum internasional yang mengatur mengenai rezim 
laut. UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai marine debris secara spesifik, namun 
melalui zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982, kita dapat mengetahui sejauh 
mana yurisdiksi yang berlaku pada setiap zona maritim. Oleh karena it, penelitian akan 
memetakan pertanggungjawaban terhadap marine debris sesuai dengan zona maritim 
UNCLOS 1982. Berikut adalah pemetaan tanggung jawab negara terhadap marine debris 
berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982.  
 
Tabel 2.  Pemetaan Tanggung Jawab Negara Terhadap Marine Debris Berdasarkan 

Zonasi Maritime UNCLOS 1982 

No. 

Zona 
Maritim 
menurut 
UNCLOS 

1982 

Kedaulatan Yurisdiksi Pihak Yang 
Bertanggungjawab 

1. Perairan 
Pedalaman 

Negara Pantai 
 
Dasar Hukum: 
1. Pasal 2 Ayat (1) 

Hukum Nasional Negara Pantai  
 
Uraian: 
Perairan Pedalaman adalah 

Pemerintah Negara Pantai, 
Pihak Swasta, dan 
Masyarakat lokal 
(tanggung jawab absolut 

                                                           
26Zulkhanadya, Sophia Listriani, “The Implementation of State Responsibility Principle in Indonesia Concerning Plastic 

Waste of Pacific Ocean”, Syiah Kuala Law Journal, vol. 4, no. 2, 2020, hlm. 227, 
https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17871.  

UNCLOS 1928) 
2. Pasal 8 

UNCLOS 1982 

perairan yang terletak pada sisi 
darat garis air rendah dari 
pantai. 
Perairan pedalaman terdiri dari 
danau, sungai, rawa, dan kali 
sebuah pantai sehingga tidak 
mungkin ada intervensi dari 
negara lain.  

karena merupakan 
permasalahan rumah 
tangga negara pantai secara 
mutlak) 

2. Perairan 
Kepulauan 

Negara Pantai 
 
Dasar Hukum: 
1. Pasal 2 Ayat (1) 

UNCLOS 
1982).  

2. Pasal 49 ayat 
(1) UNCLOS 
1982  

Hukum Nasional Negara Pantai 
dan UNCLOS 1982 
Uraian: 
Garis pangkal kepulauan 
menciptakan adanya perairan 
kepulauan. Maka, dalam 
perairan kepulauan terdapat 
kedaulatan negara dan 
permasalahan pada perairan 
kepulauan adalah yurisdiksi 
negara pantai 

Pemerintah Negara Pantai, 
Pihak Swasta, dan 
Masyarakat lokal 
(tanggung jawab absolut 
karena merupakan 
permasalahan rumah 
tangga negara pantai secara 
mutlak) 

3. Laut 
Teritorial 

Negara Pantai 
yaitu perairannya, 
dasar laut, dan 
udara di atasnya. 
 
1. Pasal 2 Ayat (1) 

UNCLOS 1928) 
 

Hukum Nasional Negara Pantai 
dan UNCLOS 1982 

Pemerintah Negara Pantai, 
Pihak Swasta, dan 
Masyarakat lokal 
 
(tanggung jawab absolut 
karena merupakan 
permasalahan rumah 
tangga negara pantai secara 
mutlak) 

4. Zona 
Tambahan - 

Hukum Nasional Negara Pantai 
dan Pasal 33 UNCLOS 1982 
 
Uraian: 
Yurisdiksi negara berlaku pada 
bidang pencegahan peraturan 
perundang-undangan bea 
cukai, fiskal, imigrasi, dan 
saniter, dan menghukum 
pelanggar  

Pemerintah Negara Pantai 
 
(tanggung jawab terbatas 
pada yurisdiksi yang 
berlaku) 

5. 
Zona 
Ekonomi 
Eksklusif 

- 

Pasal 56 UNCLOS 1982  
 
Negara Pantai memiliki 
yurisdiksi untuk perlindungan 
dan pelestarian lingkungan laut.  

Pemerintah Negara Pantai 
dan Masyarakat 
Internasional 
 
(tanggung jawab terbatas 
pada yurisdiksi yang 
berlaku. Masyarakat 
internasional juga 
bertanggungjawab karena 
dapat menikmati sumber 
daya alam melalui izin 
negara pantai) 

6. Laut Lepas - 
UNCLOS 1982  
Zona maritime di luar yurisdiksi 
negara 

Masyarakat internasional 
melalui perspektif common 
heritage 

 
Berdasarkan tabel 2, pertanggungjawaban negara terhadap marine debris 

berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982 terdiri dari pemerintah negara pantai, pihak 
swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat internasional didasarkan atau kedaulatan dan 
yurisdiksi pada zona maritim UNCLOS 1982. Peneliti menemukan kesimpulan bahwa 
pada perairan kedalaman dan perairan kepulauan, negara pantai memiliki tanggung 
jawab secara internal saja. Zona maritim laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi 
eksklusif negara pantai tidak hanya menyebabkan negara bertanggungjawab secara 
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internal, namun juga bertanggungjawab secara eksternal karena marine debris berupa 
sampah dapat melewati yurisdiksi negara pantai. Permasalahannya, selama negara yang 
menerima sampah tersebut tidak menggugat negara asal sampah, maka 
pertanggungjawaban negara pantai pengirim sampah terbatas pada penguatan tindakan 
preventif-represif terhadap sampah di daratan dan lautan negara pantai saja.  
 
C. Regulasi Nasional dalam Menangani Marine Debris di Indonesia  

Tindakan penanganan pencemaran lingkungan laut oleh negara-negara 
dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu tindakan correction dan prevention. Tindakan 
correction adalah tindakan yang dilakukan setelah pencemaran terjadi dan memiliki 
tujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh marine debris. Oleh karena itu, 
tindakan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan pengeluaran yang tidak sedikit. 
Sedangkan tindakan prevention adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya 
pencemaran lingkungan laut oleh marine debris (pencegahan). Tindakan prevention 
mengandalkan pendekatan terhadap perilaku umat manusia agar memiliki kesadaran 
dan pengetahuan untuk tidak merusak laut. Penanganan marine debris berdasarkan 
regulasi di Indonesia dibedakan menjadi tingkat nasional dengan tingkat daerah. Adapun 
regulasi yang berhubungan dengan marine debris yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 
2008 Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentabg Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang 
Kelautan, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 
dan/atau Perusakan Laut, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan 
Indonesia, Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. 
Kemudian teknis penanganan Marine Debris di Indonesia dituangkan dalam Rencana 
Aksi Nasional (RAN) 2018-2025. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang 
Pengetahuan Sampah Laut menetapkan Rencana Aksi Nasional 2018-2025. Rencana Aksi 
Nasional 2018-2025 kemudian menguraikan rencana strategis yang dapat diterapkan 
untuk menyelesaikan permasalahan penanganan sampah plastic di Indonesia. Berikut 
adalah matriks strategi, program, dan kegiatan berdasarkan Rencana Aksi Nasional 2018-
2025:  
 
Tabel 3.  Penerapan Strategi Penanganan Sampah Laut di Indonesia menurut 

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 
No. Strategi Program Kegiatan 

1. 

Gerakan Nasional 
Peningkatan 
Kesadaran Para 
Pemangku 
Kepentingan  

1) Meningkatkan 
kesadaran masyarakat 

2) Gerakan Nasional 
Peduli sampah di Laut 
melalui Pendidikan 
bagi aparatur. 

1) Gerakan nasional sosialisasi 
mengenai pengelolaan sampah 
terpadu 

2) Pelatihan dan pemilahan 
pemanfaatan sampah plastic. 

3) Kampanye Gerakan nasional 
peduli sampah di laut (plastic). 

4) Program kolaborasi  
5) Memberikan penghargaan 

pengelolaan daur ulang sampah. 
6) Penerapan pendidikan perilaku 

hidup bersih dan sehat serta 
sadar lingkungan pada sekolah 

2. 

Pengelolaan 
sampah yang 
bersumber dari 
darat 

1) Pengendalian sampah 
pada daerah aliran 
sungai  

2) Pengendalian sampah 
plastic dari sector 
industry hulu 

1) Prasarana pengambilan sampah 
di sungai 

2) Pengelolaan sampah di 
kabupaten/kota 

3) Mendorong industri hulu yang 
memproduksi degradable plastics 
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internal, namun juga bertanggungjawab secara eksternal karena marine debris berupa 
sampah dapat melewati yurisdiksi negara pantai. Permasalahannya, selama negara yang 
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Tabel 3.  Penerapan Strategi Penanganan Sampah Laut di Indonesia menurut 

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 
No. Strategi Program Kegiatan 

1. 

Gerakan Nasional 
Peningkatan 
Kesadaran Para 
Pemangku 
Kepentingan  

1) Meningkatkan 
kesadaran masyarakat 

2) Gerakan Nasional 
Peduli sampah di Laut 
melalui Pendidikan 
bagi aparatur. 

1) Gerakan nasional sosialisasi 
mengenai pengelolaan sampah 
terpadu 

2) Pelatihan dan pemilahan 
pemanfaatan sampah plastic. 

3) Kampanye Gerakan nasional 
peduli sampah di laut (plastic). 

4) Program kolaborasi  
5) Memberikan penghargaan 

pengelolaan daur ulang sampah. 
6) Penerapan pendidikan perilaku 

hidup bersih dan sehat serta 
sadar lingkungan pada sekolah 

2. 

Pengelolaan 
sampah yang 
bersumber dari 
darat 

1) Pengendalian sampah 
pada daerah aliran 
sungai  

2) Pengendalian sampah 
plastic dari sector 
industry hulu 

1) Prasarana pengambilan sampah 
di sungai 

2) Pengelolaan sampah di 
kabupaten/kota 

3) Mendorong industri hulu yang 
memproduksi degradable plastics 

3) Pengendalian sampah 
plastic dari sector 
industri hilir  

4) Penyusunan pedoman Good 
Manufacturing Process (GMP)  

3. 
Penanggulangan 
sampah di pesisir 
dan laut  

1) Pemantauan bersama 
menteri perhubungan.  

2) Pembangunan sarana 
dan prasarana 
reception facility 

3) Penerapan sertifikat 
manajemen lingkungan 
internasional ISO 
14001. 

4) Pengelolaan sampah 
Kawasan wisata bahari, 
kelautan-perikanan, 
aktivitas pesisir dan 
pulau kecil.  

1) Melakukan pemantauan Bersama 
pelaksanaan  

2) Pembangunan sarana dan 
prasarana reception facility  

3) Diterapkannya sertifikasi ISO 
14001 untuk pengelolaan sampah 
dan limbah Pelabuhan umum. 

4) Sosialisasi manajemen 
pengelolaan sampah  

5) Penetapan SOP penangkapan 
ikan 

6) Membangun Tempat 
Penampungan Sementara 

7) Penanggulangan sampah plastik 
mencakup lintas batas negara.  

8) Gerakan nasional bersih 
pantai/laut 

4. 

Mekanisme 
pendanaan, 
penguatan 
kelembagaan, 
pengawasan, dan 
penegakan hukum  

1) Mendorong skema 
pendanaan 
pengelolaan sampah 
melalui Kerjasama 
pemerintah swasta, 
hibah, CSR, dana 
masyarakat, dan lain 
sesuatu peraturan 
perundang-undangan. 

2) Memperkuat 
kelembagaan  

3) Meningkatkan 
efektivitas pengawasan 
dan pelaksanaan  

1) Meningkatnya pendanaan dari 
instansi tersebut. 

2) Mendorong komitmen eksekutif 
untuk memprioritaskan anggaran 
pengelolaan sampah plastic.  

3) Peningkatan koordinasi dan 
pembentukan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) plastik yang 
mudah diurai.  

4) Pemberian reward dan 
punishment kepada pemerintah 
daerah, pengelola, dan 
masyarakat yang melanggar SOP 
pengelolaan sampah Kawasan 
wisata bahari.  

5. Penelitian dan 
pengembangan  

1) Memacu inovasi 
pengelolaan dan 
mengatasi pencemaran 
sampah laut melalui 
riset 

1) Penyusunan kajian penyebaran 
industri daur ulang pada destinasi 
wisata 

2) Inovasi bahan ramah lingkungan. 
3) Penyusunan SNI produk plastic 

yang mudah didaur ulang dan 
terurai. 

4) Membangun sistem informasi 
terpadu untuk memantau dan 
menanggulangi sampah di laut.  

5) Penelitian pencemparan sampah 
dan kajian dampak plastic pada 
manusia.  

 
Tabel 3 menunjukkan 5 strategi utama untuk menangani marine debris plastik di 

Indonesia. Masing-masing dari strategi tersebut memiliki program dan kegiatannya. RAN 
2018-2025 sebenarnya sudah komprehensif menyediakan rencana strategi yang 
dibutuhkan namun pelaksanaan dari strategi tersebut yang masih harus dioptimalkan. 
Contohnya adalah strategi 4 yaitu pengawasan dan penegakan dengan salah satu 
programnya berupa Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak sekali CSR yang tidak 
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mengawasi keberlanjutan dari sebuah program sehingga pendayagunaan menjadi sia-sia 
dan tidak berdampak signifikan. 

Berdasarkan uraian regulasi marine debris di Indonesia, terdapat berbagai macam 
pengaturan yang berkaitan dengan penanganan dengan penanganan marine debris baik 
di darat maupun laut. Masing-masing dari aturan tersebut memiliki keterkaitan satu 
dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menciptakan regulasi penanganan marine 
debris di indonesia yang komprehensif. Untuk mengetahui korelasi antara peraturan 
berikut, maka penelitian membuatkan bagan relevansi antara regulasi marine debris di 
Indonesia berdasarkan objek pengaturannya sebagai berikut:  
 

Gambar 2 Relevansi antara Regulasi Marine Debris di Indonesia 
Berdasarkan Objek Pengaturannya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. menunjukkan bahwa terkait penanganan marine debris, Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden No. 83 
Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut adalah Peraturan yang secara materil 
bersinggungan dengan marine debris berupa sampah. Kemudian terdapat berbagai 
peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang beririsan dengan ketiga undang-
undang tersebut. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan 
Indonesia karena berbicara mengenai yurisdiksi laut Indonesia sebagai “lingkungan” 
yang dicemari menjadi integrasi antara UUPPLH dengan UU Kelautan.  

Selanjutnya adalah peraturan yang bersifat represif yaitu Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
mengintegrasi UU Pengelolaan Sampah dengan UU Kelautan. Terakhir, Undang-Undang 
No. 83 Tahun 2018 mengintegrasi UU Pengelolaan Sampah dengan UUPPLJ. Pada 
akhirnya, berbagai regulasi terkait marine debris tersebut dipertemuan sebuah Rencana 
Aksi Nasional 2018-2025 yang mencakup penanganan di darat dan laut. 
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mengawasi keberlanjutan dari sebuah program sehingga pendayagunaan menjadi sia-sia 
dan tidak berdampak signifikan. 

Berdasarkan uraian regulasi marine debris di Indonesia, terdapat berbagai macam 
pengaturan yang berkaitan dengan penanganan dengan penanganan marine debris baik 
di darat maupun laut. Masing-masing dari aturan tersebut memiliki keterkaitan satu 
dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menciptakan regulasi penanganan marine 
debris di indonesia yang komprehensif. Untuk mengetahui korelasi antara peraturan 
berikut, maka penelitian membuatkan bagan relevansi antara regulasi marine debris di 
Indonesia berdasarkan objek pengaturannya sebagai berikut:  
 

Gambar 2 Relevansi antara Regulasi Marine Debris di Indonesia 
Berdasarkan Objek Pengaturannya 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. menunjukkan bahwa terkait penanganan marine debris, Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden No. 83 
Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut adalah Peraturan yang secara materil 
bersinggungan dengan marine debris berupa sampah. Kemudian terdapat berbagai 
peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang beririsan dengan ketiga undang-
undang tersebut. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan 
Indonesia karena berbicara mengenai yurisdiksi laut Indonesia sebagai “lingkungan” 
yang dicemari menjadi integrasi antara UUPPLH dengan UU Kelautan.  

Selanjutnya adalah peraturan yang bersifat represif yaitu Peraturan Pemerintah 
No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 
mengintegrasi UU Pengelolaan Sampah dengan UU Kelautan. Terakhir, Undang-Undang 
No. 83 Tahun 2018 mengintegrasi UU Pengelolaan Sampah dengan UUPPLJ. Pada 
akhirnya, berbagai regulasi terkait marine debris tersebut dipertemuan sebuah Rencana 
Aksi Nasional 2018-2025 yang mencakup penanganan di darat dan laut. 
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D. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu : 
1. Tanggung jawab terhadap marine debris berdasarkan UNCLOS 1982 dipetakan 

berdasarkan zona maritim UNCLOS 1982. Pihak yang bertanggung jawab pada 
perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yaitu pemerintah negara 
pantai, pihak swasta, dan masyarakat lokal dengan kedaulatan pada negara pantai. 
Pihak yang bertanggung jawab pada zona tambahan adalah pemerintah negara pantai 
dengan yurisdiksi terbatas kepentingan saniter. Pihak yang bertanggungjawab pada 
zona ekonomi eksklusif adalah pemerintah negara pantai dan masyarakat 
internasional dengan yurisdiksi terbatas pada eksplorasi kekayaan alam. Sedangkan 
laut lepas berada diluar yurisdiksi negara namun secara moral masyarakat 
internasional memiliki andil untuk melestarikan laut sebagai common heritage of 
mankind. Tanggung jawab pada zona maritim perairan pedalaman dan perairan 
kepulauan bersifat internal saja, sedangkan tanggung jawab negara pada laut 
territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif bersifat internal dan eksternal 
karena marine debris melewati yurisdiksi negara pantai.  

2. Regulasi nasional dalam menangani Marine Debris di Indonesia yaitu (1) Undang-
Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (2) Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, (3) Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (4) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, (5) Peraturan Presiden 
No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di 
Laut, (6) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, 
(7), Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, (8) 
Rencana Aksi Nasional (RAN) 2018-2025. Sebagian besar dari regulasi marine debris di 
Indonesia sudah memenuhi hukum internasional namun belum memberikan 
perlindungan komprehensif terhadap biota laut sebagai korban langsung dari marine 
debris.  
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Abstract 

Resettlement in the context of disaster management is a policy that has a broad 
impact on the affected community on legal, social and economic aspects. This article 
focuses on problems in implementing the resettlement policy for victims of the tsunami 
in South Lampung which occurred in December 2018. By using the socio-legal approach, 
the results of the study indicate that the resettlement policy for communities affected by 
the tsunami in South Lampung was carried out based on the Regent Decree No. 
B/613.1/VI.02/HK/2019. This policy was carried out as an effort to recover from the 
tsunami that occurred. In its implementation, this policy has an impact on at least three 
aspects of the life of the community concerned, namely the legal impact, social impact 
and economic impact both before, during the process, and after the construction of new 
housing. With regard to the legal impact, this resettlement causes legal relationships 
and issues regarding the rights and obligations of the victim to the building and land 
where he lives in the resettlement area as well as the rights and obligations of the 
victim to the land and building in his former place. On the social and economic impacts, 
problems arise with regard to access to education, employment, and the adjustment of 
conditions to the new environment in which they live. Therefore, resettlement cannot 
only be seen as a policy of rebuilding housing in a new place, but resettlement must also 
be seen as a holistic policy that focuses on rebuilding the livelihoods of the people 
involved in it, which in this context is a solution to the consequences, which occurs in 
both the legal, social, and economic aspects of resettlement. 
 
Keywords: Resettlement Policy, Natural Disaster, South Lampung. 
 
I. INTRODUCTION 

The Sunda Strait Tsunami disaster that occurred at the end of 2018 has left 
enormous grief and loss for the Indonesian people. According to Eduardo Rodriguez- 
Oreggia, natural disasters have an impact on two things, namely physical impacts and 
social impacts.[1] He further said that there is a positive correlation between natural 
disasters and increased socio-economic vulnerability in a family or community, where 
this vulnerability ultimately makes the recovery process for the disaster even more 
difficult. In the tsunami disaster in South Lampung, it was recorded that at least 426 
people died, 7,202 were injured, and 23 people were declared missing.[2] From an 
economic perspective, the tsunami disaster caused losses of more than 200 billion 
rupiah.[3] Responding to this problem, the government as a stakeholder should take 
action in order to minimize potential losses due to this natural disaster. 
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Resettlement in the context of disaster management is a policy that has a broad 
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the results of the study indicate that the resettlement policy for communities affected by 
the tsunami in South Lampung was carried out based on the Regent Decree No. 
B/613.1/VI.02/HK/2019. This policy was carried out as an effort to recover from the 
tsunami that occurred. In its implementation, this policy has an impact on at least three 
aspects of the life of the community concerned, namely the legal impact, social impact 
and economic impact both before, during the process, and after the construction of new 
housing. With regard to the legal impact, this resettlement causes legal relationships 
and issues regarding the rights and obligations of the victim to the building and land 
where he lives in the resettlement area as well as the rights and obligations of the 
victim to the land and building in his former place. On the social and economic impacts, 
problems arise with regard to access to education, employment, and the adjustment of 
conditions to the new environment in which they live. Therefore, resettlement cannot 
only be seen as a policy of rebuilding housing in a new place, but resettlement must also 
be seen as a holistic policy that focuses on rebuilding the livelihoods of the people 
involved in it, which in this context is a solution to the consequences, which occurs in 
both the legal, social, and economic aspects of resettlement. 
 
Keywords: Resettlement Policy, Natural Disaster, South Lampung. 
 
I. INTRODUCTION 

The Sunda Strait Tsunami disaster that occurred at the end of 2018 has left 
enormous grief and loss for the Indonesian people. According to Eduardo Rodriguez- 
Oreggia, natural disasters have an impact on two things, namely physical impacts and 
social impacts.[1] He further said that there is a positive correlation between natural 
disasters and increased socio-economic vulnerability in a family or community, where 
this vulnerability ultimately makes the recovery process for the disaster even more 
difficult. In the tsunami disaster in South Lampung, it was recorded that at least 426 
people died, 7,202 were injured, and 23 people were declared missing.[2] From an 
economic perspective, the tsunami disaster caused losses of more than 200 billion 
rupiah.[3] Responding to this problem, the government as a stakeholder should take 
action in order to minimize potential losses due to this natural disaster. 

With regard to disaster management, the Indonesian state actually has a legal 
instrument in the form of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. 
Where it is stated in the law that disaster management is the responsibility of the 
government and local governments. In addition, it is also stated in the regulation that 
disaster management is carried out on the basis of humanity, justice, equality in law and 
government, balance, harmony and harmony, legal order and certainty, togetherness, 
environmental preservation, and science and technology, which means that its 
implementation presupposes holistic disaster management. 

Returning to the tsunami issue as previously described, there were 6,999 people 
who were forced to flee due to the natural disaster of the tsunami.[4] Responding to this 
problem, the local government of South Lampung Regency has implemented a 
resettlement or resettlement policy. During the resettlement process, people affected 
by the disaster were temporarily asked to live in shelters (temporary housing). By 
cooperating with several parties such as mass organizations and the TNI, the South 
Lampung Regional Government has prepared 537 shelters.[5] 

With regard to this resettlement policy, Jamie Draper and Catriona Mckinnon[6] 
stated that in carrying out the resettlement policy, there are at least two stages that 
must be considered, namely the decision-making stage and the implementation stage. 
At the decision-making stage, the participation of the parties who will be affected by the 
policy is a core element that ethically must be realized. Meanwhile, at the 
implementation stage, it is important to pay attention to the provision of needs, 
resources and services that need to be provided to affected parties. In essence, this 
resettlement policy is a momentum for the welfare of parties affected by natural 
disasters, aka not just restoring what once existed, but making people live in a much 
better condition. 

Based on this background, this paper is intended to examine the resettlement 
policy held for parties affected by natural disasters in South Lampung. This study seeks 
to examine the implementation of the resettlement policy for those affected by the 
tsunami disaster in South Lampung by analyzing whether the resettlement policy was 
implemented by considering the legal, economic, social, cultural, and human rights 
aspects of the parties affected by the tsunami disaster. This research is a legal research 
that uses an approach in which a policy is studied not only in terms of text, but also a 
deepening of the context that includes all processes, from the formation of laws to the 
operation of laws.[7] 
 
II. LITERATURE REVIEW 
 
A. Natural Disaster’s Effect on People’s Life 

Generally, natural disasters occur due to natural activities, ranging from volcanic 
activity to shifting of the earth's plate. However, along with the increase in human 
activities that are destructive to nature, of course this has become a catalyst for the 
occurrence of other natural disasters, for example natural disasters in the form of 
landslides that occur due to mining activities. 

Indonesia itself, based on the results of disaster risk reduction research 
conducted by the United Nations, ranks first as the country most prone to natural 
disasters from tsunamis and landslides in the world. According to data from the National 
Disaster Management Agency (BNPB), from 1 January 2019 to 31 December 2019, there 
have been 3814 disasters in Indonesia which impacted the survival of around 6.1 million 
people. Therefore, the prevention and prevention of natural disasters is very crucial in 
dealing with disaster problems. 
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Muzakar Isa, in his research on the impact of natural disasters, concludes that 
the number of natural disasters has an effect on economic growth, either directly or 
indirectly. So to overcome this, an effort is needed to increase community resilience to 
natural disasters through adaptation and mitigation of natural disasters. The same thing 
which states that natural disasters affect the economy of the community is also 
emphasized by Subhani and Richard who reveal that the effects of natural disasters 
affect the economy of the poor very disproportionately. The psychological effects 
caused by natural disasters. As stated by Endah Nawangsih, feelings of grief to victims 
who have experienced a disaster cause trauma in which the victims experience a 
maladaptive reaction which may last months to years after experiencing the traumatic 
experience. This has a much worse impact on children where the results of the study 
show that natural disasters adversely affect children's development in terms of their 
physical and mental health. 
 
B. Types of Resettlement 
 Rural Resettlement 

Displacement of people in rural areas typically results from a project’s acquisition 
of farm land, pasture, or grazing land or the obstruction of access to natural resources 
on which affected populations rely for livelihoods (for example, forest products, wildlife, 
and fisheries). Major challenges associated with rural resettlement include: 
requirements for restoring income based on land or resources; and the need to avoid 
compromising the social and cultural continuity of affected communities, including 
those host communities to which displaced populations may be resettled.[8] 

 
 Urban Resettlement 

Resettlement in urban or periurban settings typically results in both physical and 
economic displacement affecting housing, employment, and enterprises. A major 
challenge associated with urban resettlement involves restoration of wage-based or 
enterprise-based livelihoods that are often tied to location (such as proximity to jobs, 
customers, and markets). Resettlement sites should be selected to maintain the 
proximity of affected people to established sources of employment and income and to 
maintain neighborhood networks. In some cases, the mobility of urban populations and 
the consequent weakening of social safety nets that are characteristic of rural 
communities require that resettlement planners be especially attentive to the needs of 
vulnerable groups.[8] 

 
 Linear Resettlement 

Linear resettlement describes projects having linear patterns of land acquisition 
(highways, railways, canals, and power transmission lines). In sparsely populated rural 
areas, a linear project such as an electric transmission line may have minimal impact on 
any single landholder. Compensation is characterized by a large number of small 
payments for the temporary loss of assets such as standing crops. If well designed, 
linear projects can easily avoid or minimize the demolition of permanent structures. 
Conversely, in a densely populated urban area, a linear project such as a road upgrading 
may require the demolition of structures along the project right-of-way, thereby 
significantly affecting large numbers of people. Linear resettlement contrasts with 
sitespecific resettlement because of the problems that frequently arise when 
resettlement actions have to be coordinated across multiple administrative 
jurisdictions and/or different cultural and linguistic areas.[8] 
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Muzakar Isa, in his research on the impact of natural disasters, concludes that 
the number of natural disasters has an effect on economic growth, either directly or 
indirectly. So to overcome this, an effort is needed to increase community resilience to 
natural disasters through adaptation and mitigation of natural disasters. The same thing 
which states that natural disasters affect the economy of the community is also 
emphasized by Subhani and Richard who reveal that the effects of natural disasters 
affect the economy of the poor very disproportionately. The psychological effects 
caused by natural disasters. As stated by Endah Nawangsih, feelings of grief to victims 
who have experienced a disaster cause trauma in which the victims experience a 
maladaptive reaction which may last months to years after experiencing the traumatic 
experience. This has a much worse impact on children where the results of the study 
show that natural disasters adversely affect children's development in terms of their 
physical and mental health. 
 
B. Types of Resettlement 
 Rural Resettlement 

Displacement of people in rural areas typically results from a project’s acquisition 
of farm land, pasture, or grazing land or the obstruction of access to natural resources 
on which affected populations rely for livelihoods (for example, forest products, wildlife, 
and fisheries). Major challenges associated with rural resettlement include: 
requirements for restoring income based on land or resources; and the need to avoid 
compromising the social and cultural continuity of affected communities, including 
those host communities to which displaced populations may be resettled.[8] 

 
 Urban Resettlement 

Resettlement in urban or periurban settings typically results in both physical and 
economic displacement affecting housing, employment, and enterprises. A major 
challenge associated with urban resettlement involves restoration of wage-based or 
enterprise-based livelihoods that are often tied to location (such as proximity to jobs, 
customers, and markets). Resettlement sites should be selected to maintain the 
proximity of affected people to established sources of employment and income and to 
maintain neighborhood networks. In some cases, the mobility of urban populations and 
the consequent weakening of social safety nets that are characteristic of rural 
communities require that resettlement planners be especially attentive to the needs of 
vulnerable groups.[8] 

 
 Linear Resettlement 

Linear resettlement describes projects having linear patterns of land acquisition 
(highways, railways, canals, and power transmission lines). In sparsely populated rural 
areas, a linear project such as an electric transmission line may have minimal impact on 
any single landholder. Compensation is characterized by a large number of small 
payments for the temporary loss of assets such as standing crops. If well designed, 
linear projects can easily avoid or minimize the demolition of permanent structures. 
Conversely, in a densely populated urban area, a linear project such as a road upgrading 
may require the demolition of structures along the project right-of-way, thereby 
significantly affecting large numbers of people. Linear resettlement contrasts with 
sitespecific resettlement because of the problems that frequently arise when 
resettlement actions have to be coordinated across multiple administrative 
jurisdictions and/or different cultural and linguistic areas.[8] 
 
 
 

 Site-Specific Resettlement 
Site-specific resettlement is associated with discrete, nonlinear projects such as 

factories, ports, highway interchanges, hotels, commercial plantations, etc., where land 
acquisition encompasses a fixed area. However, site- specific resettlement associated 
with mining and other extractive industries such as oil and gas may require progressive 
land acquisition over long periods. As a result, displacement of communities may occur 
in phases over a number of years, even decades. Communities threatened with 
displacement at some future date often prefer to remain in place until resettlement is 
absolutely necessary. The major challenge in such incremental resettle- ment is 
maintaining a consistent approach to compensation and income restoration over the life 
of the project. Similarly, the creation of reservoirs for hydropower and irrigation 
projects can result in significant economic and physical displacement of rural 
communities. In the event that it considered investment in a project with such 
potentially large and controversial effects, IFC would require that project to support 
development initiatives to reestablish the affected people in significantly improved 
social and economic conditions.[8] 
 
C. Resettlement as a Disaster Management Policy 

According to the Collins Dictionary, the definition of resettlement is the process 
of moving a group of people to another place due to conditions that make it impossible 
for these people to remain in the area where they once lived. In the case of the Sunda 
Strait tsunami, it was not possible for the community to stay in the area where they had 
lived before, because the community's dwelling was destroyed due to the impact of the 
tsunami waves. 

Resettlement as a way to cope with natural disasters in its implementation must 
be carried out carefully for the good of the displaced people. This is because in general 
resettlement activities tend to increase the risk of impoverishment for disaster-affected 
communities. In the case of the Sunda Strait tsunami above, the resettlement policy by 
the South Lampung Regency Government was planned to be carried out at nine location 
points. Before occupying permanent housing, in the transition process the affected 
communities are provided with shelters to occupy. However, it is unclear how long the 
resettlement process will take, of course, raises concerns. 

If viewed from a regulatory perspective, according to Article 26 of Law Number 
24 of 2007 it determines that the community has the right to social protection and a 
sense of security, especially for disaster-prone community groups, to receive education, 
training and skills in disaster management, to obtain information on policies disaster 
management, participates in service assistance provision programs, participates in 
disaster management activities, and supervises disaster management implementation. 
However, differences between theory and practice regarding the implementation of 
resettlement in the field as described in the background section are inevitable. 
 
III. RESEARCH METHODS 

This research is a legal research using a socio-legal approach where in principle 
this study is a legal study using a social science methodological approach in a broad 
sense. The data used in this study consisted of two types of data, namely primary data 
and secondary data. 

Data were collected through inventory procedures and identification of laws and 
regulations, observation, and classification and systematization of legal materials 
according to research problems. Legal materials and data collected were reviewed for 
completeness (editing), then classified and systematized thematically (according to the 
subject matter), for further analysis where the analysis was carried out qualitatively, and 
then described descriptively. 
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IV. RESULTS 
The natural disaster of the Sunda Strait tsunami that occurred at the end of 2018 

made the Regional Government of South Lampung Regency as the organizer of the 
government in the area to take disaster management measures. According to Law 
Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, it is stated that the 
implementation of disaster management includes three parts, namely pre- disaster, 
emergency response, and post-disaster. Where there is a paradigm shift in disaster 
management with the existing laws, which only emphasized issues of emergency 
response.[9] 

In the pre-disaster section, disaster management is carried out before the 
occurrence or occurrence of a disaster, while in the emergency response section and the 
post-disaster section, it is the implementation of disaster management carried out after 
a disaster occurs. In its implementation, the implementation of disaster management 
consists of a series of policy aimed at disaster management, where in the context of 
tsunami disaster management in South Lampung, actions or steps that have been taken 
by the South Lampung Regional Government are one of them by establishing a 
resettlement policy for victims who were affected or affected by the tsunami.[10] The 
resettlement policy referred to here is a policy of building permanent or permanent 
housing in a new place for all communities affected by the tsunami in South Lampung 
due to the destruction or damage to their previous dwellings. 

According to the Collins Dictionary, the definition of resettlement is the process 
of moving a group of people to another place due to conditions that make it impossible 
for these people to remain in the area where they once lived.[11] If examined further, it 
can be seen that this resettlement policy is an embodiment of one of the specific 
strategies in the 2015-2019 National Disaster Management Plan with a vision to build 
back better and safer or built back better and safer. Where this particular strategy 
emphasizes on better and safer community living conditions after the post-disaster 
recovery process. Even though, this policy is in a post- disaster framework or stage, in 
its implementation it is related to the emergency response stage or phase. 

With regard to the implementation of disaster management at the emergency 
response level, the implementation includes: quick and precise assessment of location, 
damage and resources; determining the status of a disaster emergency, rescuing and 
evacuating the affected community; fulfillment of basic needs; protection for vulnerable 
groups; and the immediate restoration of vital infrastructure and facilities. On the other 
hand, at the post- disaster level, the implementation of disaster management includes: 
rehabilitation and reconstruction. Where rehabilitation consists of a series of activities 
which include: improving the environment in the disaster area; repair of public 
infrastructure and facilities; providing assistance for community housing repairs; 
psychological social recovery; health services; reconciliation and conflict resolution; 
social, economic and cultural recovery; restoration of security and order; restoration of 
government functions; and restoration of public service functions. Meanwhile, 
reconstruction consists of a series of activities covering: reconstruction of 
infrastructure and facilities; rebuilding of community social facilities; revival of 
community socio-cultural life; application of appropriate design and use of better and 
disaster-resistant equipment; participation and participation of social institutions and 
organizations, the business world and the community; improvement of social, 
economic and cultural conditions; increasing the function of public services; or 
improvement of primary services in society. 

In practice in the field, implementation of the resettlement policy takes a long 
time, and in that long span of time the government and related parties assume 
responsibility for meeting the necessary needs of victims of natural disasters. Jamie 
Draper and Catriona Mckinnon[6] stated that in implementing the resettlement policy, 
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IV. RESULTS 
The natural disaster of the Sunda Strait tsunami that occurred at the end of 2018 

made the Regional Government of South Lampung Regency as the organizer of the 
government in the area to take disaster management measures. According to Law 
Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, it is stated that the 
implementation of disaster management includes three parts, namely pre- disaster, 
emergency response, and post-disaster. Where there is a paradigm shift in disaster 
management with the existing laws, which only emphasized issues of emergency 
response.[9] 

In the pre-disaster section, disaster management is carried out before the 
occurrence or occurrence of a disaster, while in the emergency response section and the 
post-disaster section, it is the implementation of disaster management carried out after 
a disaster occurs. In its implementation, the implementation of disaster management 
consists of a series of policy aimed at disaster management, where in the context of 
tsunami disaster management in South Lampung, actions or steps that have been taken 
by the South Lampung Regional Government are one of them by establishing a 
resettlement policy for victims who were affected or affected by the tsunami.[10] The 
resettlement policy referred to here is a policy of building permanent or permanent 
housing in a new place for all communities affected by the tsunami in South Lampung 
due to the destruction or damage to their previous dwellings. 

According to the Collins Dictionary, the definition of resettlement is the process 
of moving a group of people to another place due to conditions that make it impossible 
for these people to remain in the area where they once lived.[11] If examined further, it 
can be seen that this resettlement policy is an embodiment of one of the specific 
strategies in the 2015-2019 National Disaster Management Plan with a vision to build 
back better and safer or built back better and safer. Where this particular strategy 
emphasizes on better and safer community living conditions after the post-disaster 
recovery process. Even though, this policy is in a post- disaster framework or stage, in 
its implementation it is related to the emergency response stage or phase. 

With regard to the implementation of disaster management at the emergency 
response level, the implementation includes: quick and precise assessment of location, 
damage and resources; determining the status of a disaster emergency, rescuing and 
evacuating the affected community; fulfillment of basic needs; protection for vulnerable 
groups; and the immediate restoration of vital infrastructure and facilities. On the other 
hand, at the post- disaster level, the implementation of disaster management includes: 
rehabilitation and reconstruction. Where rehabilitation consists of a series of activities 
which include: improving the environment in the disaster area; repair of public 
infrastructure and facilities; providing assistance for community housing repairs; 
psychological social recovery; health services; reconciliation and conflict resolution; 
social, economic and cultural recovery; restoration of security and order; restoration of 
government functions; and restoration of public service functions. Meanwhile, 
reconstruction consists of a series of activities covering: reconstruction of 
infrastructure and facilities; rebuilding of community social facilities; revival of 
community socio-cultural life; application of appropriate design and use of better and 
disaster-resistant equipment; participation and participation of social institutions and 
organizations, the business world and the community; improvement of social, 
economic and cultural conditions; increasing the function of public services; or 
improvement of primary services in society. 

In practice in the field, implementation of the resettlement policy takes a long 
time, and in that long span of time the government and related parties assume 
responsibility for meeting the necessary needs of victims of natural disasters. Jamie 
Draper and Catriona Mckinnon[6] stated that in implementing the resettlement policy, 

there are two important stages that need to be considered, namely the decision-making 
stage and the implementation stage. At this stage of decision making regarding 
resettlement policies, things that need to be considered are community participation, 
social aspects, economic aspects, legal aspects, and cultural aspects. On the other hand, 
at the implementation or implementation stage, things that must be considered for 
policy administrators are the fulfillment of basic needs for affected parties as long as the 
occupancy remains unoccupied. 

At the decision making stage, community participation is a crucial matter that 
must be considered by the government. This is because this policy is essentially 
intended for the people affected by the disaster, so that the government as the 
organizer of the policy should invite these people to participate in implementing this 
policy. Community participation is carried out based on five principles, namely: 
Participants are representatives of the population; emphasis is placed on understanding 
the issue at hand and the entirety of their significances; a range of values and points are 
taken into consideration; consensus and common ground are sought; and policy and 
decision-making are influenced from the ground up.[12] Public participation in this 
resettlement policy can be pursued through a series of activities, namely: providing 
information to disaster-affected communities regarding this policy, listening to 
responses and opinions of disaster-affected communities on resettlement policies, the 
government and the community looking for solutions to problems related to 
resettlement policies, and conical on the agreements between the government and the 
people affected by this policy.[13] In addition, in a community participation, another 
important factor that determines the success of a policy is its relation to the public 
policy communication process. Good communication will undoubtedly produce good 
responses from the public who are the targets of the policy. 

With regard to social, economic and cultural aspects at the stage of decision 
making in the resettlement policy, this is closely related to the need to conduct a social 
impact assessment by the policy administrator which is generally called a social impact 
assessment (SIA). Social Impact Assessment according to Frank Vanclay is an analysis 
process (which predicts, evaluates, and reflects) and overcomes the consequences that 
arise, whether desired or undesirable in the community environment which is the object 
of planning (both in a policy and projects) or other social changes that arise in the 
process in order to create a sustainable and just community environment.[14] Broadly 
speaking, SIA consists of four stages, namely scoping, forecasting impact, mitigation, 
and evaluation and  monitoring. 

At the scoping stage, there are three aspects that need to be considered, namely 
the identification of the main issues that form the basis for determining the affected 
components. The second aspect is determining the area to be studied, and the third 
aspect is an estimate of how long the impact will last.[15] At the impact prediction stage, 
there are also three aspects that need to be studied, namely, who is affected, what kind of 
impact will it take, and how long it will last.[15] Furthermore, at the mitigation stage, the 
impacts that have been assessed in the previous stage are examined whether mitigation 
measures can be taken for these impacts. In the last stage, an evaluation or assessment 
of the existing impacts of all alternative locations that will be used for resettlement 
development is carried out and assesses whether the specified mitigation design is 
appropriate and monitors whether its implementation is effective and efficient.[15] In 
the study of the social impact or SIA, this consideration of the social, economic and 
cultural aspects of the affected community will be analyzed in depth, so that in the 
process a better quality of life is created for the people affected by the disaster when 
they inhabit their new settlements. 
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Finally, with regard to legal aspects, generally this relates to what legal 
instruments are used, and the scope of authority. In the context of resettlement policy, 
although this policy is based on a series of disaster management measures. However, the 
implementation of this policy has links to other legal regimes, such as the spatial 
planning legal regime and the regional government legal regime. At the implementation 
stage, things that need to be considered besides the implementation of resettlement are 
the fulfillment of basic needs for people affected by natural disasters as well as 
temporary housing for them to occupy while the resettlement has not been completed. 

In South Lampung resettlement context, the Regional Government of South 
Lampung Regency has carried out a series of disaster management measures in an 
emergency response, starting from the evacuation of tsunami victims to the 
construction of temporary shelters. For tsunami victims whose houses were badly 
damaged, the South Lampung Regency Government implemented a resettlement policy 
and prohibited the victims from rebuilding their houses in their original places.[16] 

While the resettlement process for new housing for tsunami victims has not been 
completed, the Regional Government of South Lampung Regency has been asked to stay 
temporarily in temporary housing. The problem is, regarding the information on how 
long they will stay in shelters, and when they can occupy the shelter, it remains unclear. 
Especially because permanent housing will be built in the area that is used as a shelter, 
the victims are confused about where they will stay during the construction of 
permanent housing.[17] This indicates that there is inadequate planning and that victims 
are not involved in participating in the policy. 

Further problems later, in implementing this policy, there are new problems such 
as the absence of land assets,[18] and others.[19] Not to mention, because the 
resettlement process was carried out in stages for local people who were still waiting for 
their turn to build huntap, they had to live in shelters that were in poor condition. Such 
as inadequate public bathrooms, and temporary shelters that do not have tutters so that 
water floods in when it rains which results in flooding in the shelter area. Some tsunami 
victims even admit that they did not receive any assistance at all, because coincidentally 
they were not recorded. [20] 
 
V. CONCLUSION 

Based on the results above, we can conclude that the implementation of 
resettlement policy for communities affected by natural disaster in South Lampung 
Regency still lacks implementation when viewed from the various problems that exist. 
Therefore, the researcher here proposes that the government at the central and 
regional levels make changes to the existing Disaster Management Law by clarifying the 
rules regarding the implementation of resettlement in the context of natural disaster 
management. 
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victims even admit that they did not receive any assistance at all, because coincidentally 
they were not recorded. [20] 
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Abstrak  

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa penegakan hukum terhadap tindak 
pidana penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat, serta faktor 
penghambat penanganan tindak pidana penyelundupan benih bening lobster di 
Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini 
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif empiris dimana penulis meneliti 
berdasarkan fakta didalam Putusan Nomor 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang kemudian 
ditinjau dari berbagai teori hukum yang ada dan relevan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan dan pengolahan data 
dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di 
perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau sejumlah kasus yang ada. Data yang 
telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian 
dianalisa secara deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum 
pidana terhadap praktek penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir 
Barat didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang merumuskan 
pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Adapun faktor-faktor yang terjadi 
seoptimal mungkin di minimalisir seperti dengan kurangnya sarana prasarana, anggaran 
yang terbatas. 
 
Kata Kunci: Benih bening lobster, Penegakan hukum, Penyelundupan 
 
Abstract 

This article aims to analyze law enforcement against the crime of smuggling lobster 
clear seeds in the Pesisir Barat Regency, as well as the inhibiting factors in handling the 
crime of smuggling lobster clear seeds in the Pesisir Barat Regency. The type of research 
used in writing this thesis uses a normative empirical juridical research where the author 
examines based on the facts in Decision Number 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk which is 
then reviewed from various existing and relevant legal theories. The data used in this study 
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Abstract 

This article aims to analyze law enforcement against the crime of smuggling lobster 
clear seeds in the Pesisir Barat Regency, as well as the inhibiting factors in handling the 
crime of smuggling lobster clear seeds in the Pesisir Barat Regency. The type of research 
used in writing this thesis uses a normative empirical juridical research where the author 
examines based on the facts in Decision Number 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk which is 
then reviewed from various existing and relevant legal theories. The data used in this study 

are secondary data and primary data. Data collection and processing is done by studying 
documents relevant to this research in the library and identifying data or a number of 
existing cases. The data that has been obtained from writing then all the data are selected 
and processed, then analyzed descriptively. The findings of the study indicate that the 
enforcement of criminal law against the practice of smuggling of Bening Lobster Seeds in 
Pesisir Barat Regency is based on the Fisheries Law which formulates cumulative criminal 
liability. The factors that occur as optimally as possible are minimized such as the lack of 
infrastructure, limited budget. 
 
Keywords: Lobster apparent seeds, Law enforcement, Smuggling 
 
A. Pendahuluan 

Perairan di Provinsi Lampung dikenal memiliki benih lobster yang cukup 
melimpah diantaranya berada di perairan Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus dan 
Pesisir Barat yang demikian masih termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572.1 Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 
laut hakekatnya berfokus pada aspek keberlanjutan, baik secara ekonomi atau secara 
ekologi. Pengelolaan dengan cara tersebut, dipercaya mampu mengubah cara 
pandang/berpikir pembudidaya ikan skala kecil dan para nelayan tradisional, tetapi 
diharapkan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi baik di wilayah pesisir maupun 
pulau-pulau yang relatif kecil.2 

Ketersediaan benih lobster yang sulit diprediksi dan belum optimal dalam 
pembudidayaannya, kemudian ditambah dengan belum adanya data akurat mengenai 
lobster ini dapat mengakibatkan bermunculan terjadinya sumber daya kepemilikan 
bersama (tragedy of the commons) yang hal ini disebabkan, akibat sumber daya lobster 
yang bersifat milik bersama dan bisa diakses oleh siapapun.3 

Pada Era Menteri Susi Pudjiastusti, Ia menetapkan suatu aturan larangan ekspor 
dan penangkapan benih lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan No. 12/Permen-KP/2020, namun hal tersebut dicabut peraturannya oleh 
Menteri Edhy Prabowo yang selaku Menteri Kelautan dan Perikanan baru pengganti Ibu 
Susi Pudjiastuti, tetapi demikian ternyata hal tersebut dimanfaatkan olehnya untuk 
keuntungan pribadi atas dasar kekuasaan yang ia miliki.4 dan mengakibatkan maraknya 
penyelundupan benih lobster akibat dibukanya kegiatan ekspor benih lobster, yang 
tentu merugikan negara dan membahayakan keberlanjutan ekosistem lingkungan.5 
Penggagalan penyelundupan benih lobster kurun waktu tahun 2015 sampai dengan Juni 
2019 tercatat 254 kasus dan total jumlah penyelundupan benih lobster yang sukses 
digagalkan yaitu berkisar Rp. 1,2 Triliun atau setara 8,6 juta ekor.6 

Salah satu contohnya adalah kasus pelaku tindak pidana yaitu Fuad Choirulloh bin 
Sujito “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan 
usaha perikanan dibidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP 
                                                           
1 https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/ diakses pada tanggal 25 Mei 2022.  
2 Rahmad Sembiring, “Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahterahan Pada 

Masyarakat Desa Pahlawan”, Jepa 3, no. 1 (2018): 75-82. 
3 Frank Nagle, The Digital Commons: Tragedy or Opportunity? A Reflection on the 50th Anniversary of Hardin’s Tragedy of 

the Commons, Harvard Business School, hlm. 1  
4 Lucitania Rizky, Pramestia Sekar Salsabilla, Maulida Tri Utari, Muhammad Najeri Syahrin, and Andi Tenri Sompa, “The 

Complexity of The Illegal Fishing Regime in Southeast Asia Case Study: Illegal Lobster Seed Fishing in 
ASEAN”, International Journal of Southeast Asian Studies (IJSAS) 1, no. 1 (2021): 17-24, DOI: 
https://doi.org/10.20527/ijsas.v1i1.7. 

5 Rosana, Fransisca Christy, Eko Wahyudi, and Ferry Firmansyah. (2020). “Nelayan Menduga Eksportir Akali Aturan Ekspor 
Benih.” Koran.tempo.co. Diakses dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-danbisnis/455319/nelayan-
menduga- eksportir-akaliaturan-ekspor-benur diakses tanggal 14 Juni 2022. 

6 BKIPM. (2019). 2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalkan 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster. Kkp. go.id. Diakses 
dari https://kkp.go.id/kkp/bkipm/ artikel/14352-2015-2019-pemerintah-berhasilgagalkan-270-kasus-
penyelundupan-benih-lobster, diakses tanggal 14 Juni 2022.  



K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

98 VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN 2022

juncto setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha.” Dalam 
penangkapan ditemukan membawa 4 (empat) buah kardus yang berisi 64 kantong plastik 
berisi benih bening lopster dengan jumlah keseluruhan + 16.000, ekor BBL. Bahwa 
perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai diatas dibenarkan bahwa 
terdakwa tidak memliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam menyelenggarakan 
usaha perikanan dibidang pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelundupan benih lobster, yang 
demikian tergolong dalam tindak pidana dibidang perikanan, memerlukan strategi 
penanggulangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan menyeluruh 
guna menjaga cita negara sebagai negara yang memiliki kedaulatan, keamanan nasional 
dan pembangunan ekonomi. Maraknya tindak pidana penangkapan ikan tidak hanya 
menimbulkan kerugian yang cukup besar senilai triliunan rupiah, tetapi juga mengancam 
ketersediaan sumber daya yang ada di laut, menggerogoti perekonomian nelayan dan 
melanggar kedaulatan negara di laut.7 

Peningkatan dan pengawasan terhadap aktivitas ekspor kemudian ditunjang 
dengan penegakan hukum yang lebih baik, bukan tidak mungkin penyelundupan benih 
lobster dapat terminimalisir dan tentu dari upaya tersebut juga memiliki dampak yang 
signifikan terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam peningkatan taraf hidup 
yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya dan terjamin kepastian hukum di 
ranah perikanan.8 Disamping itu Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan 
oleh para penegak hukum merupakan makna dari penegakan hukum itu sendiri, dan 
menjadikan para penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut 
harus merujuk fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Selain daripada itu, tak kalah penting dan menjadi sorotan yaitu dalam penegakan 
hukum, penegak hukum harus memiliki ketelitian dan professional dalam menangkap 
dan mencari suatu informasi timbulnya kejahatan yang terjadi.9 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, permasalahan yang akan 
dianalisa yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan 
benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?, dan apa saja faktor yang menjadi 
hambatan penanganan penyelundupan benih bening lobster sebagai tindak pidana di 
Kabupaten Pesisir Barat? Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tesis 
ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif empiris dimana penulis meneliti berdasarkan 
fakta didalam Putusan Nomor 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang kemudian ditinjau dari 
berbagai teori hukum yang ada dan relevan. Data yang akan digunakan pada penelitian 
ini yaitu data prirmer dan data sekunder. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan 
dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di 
perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang 
telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian 
dianalisa secara deskriptif. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Eddy Rifai, “Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”, 

Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 47, no.1, (2013): 325-340, 326, DOI: 
http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2013.47.1.%25p. 

8 Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana 
Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung”, Administratio 11, no. 2 (2020): 103-114. 

9 Siroj, H. A. Malthuf., & Marzuki, Ismail, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”, HAKAM 1 
no. 2, (2017): 237-260. 
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juncto setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha.” Dalam 
penangkapan ditemukan membawa 4 (empat) buah kardus yang berisi 64 kantong plastik 
berisi benih bening lopster dengan jumlah keseluruhan + 16.000, ekor BBL. Bahwa 
perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai diatas dibenarkan bahwa 
terdakwa tidak memliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam menyelenggarakan 
usaha perikanan dibidang pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelundupan benih lobster, yang 
demikian tergolong dalam tindak pidana dibidang perikanan, memerlukan strategi 
penanggulangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan menyeluruh 
guna menjaga cita negara sebagai negara yang memiliki kedaulatan, keamanan nasional 
dan pembangunan ekonomi. Maraknya tindak pidana penangkapan ikan tidak hanya 
menimbulkan kerugian yang cukup besar senilai triliunan rupiah, tetapi juga mengancam 
ketersediaan sumber daya yang ada di laut, menggerogoti perekonomian nelayan dan 
melanggar kedaulatan negara di laut.7 

Peningkatan dan pengawasan terhadap aktivitas ekspor kemudian ditunjang 
dengan penegakan hukum yang lebih baik, bukan tidak mungkin penyelundupan benih 
lobster dapat terminimalisir dan tentu dari upaya tersebut juga memiliki dampak yang 
signifikan terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam peningkatan taraf hidup 
yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya dan terjamin kepastian hukum di 
ranah perikanan.8 Disamping itu Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan 
oleh para penegak hukum merupakan makna dari penegakan hukum itu sendiri, dan 
menjadikan para penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut 
harus merujuk fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
Selain daripada itu, tak kalah penting dan menjadi sorotan yaitu dalam penegakan 
hukum, penegak hukum harus memiliki ketelitian dan professional dalam menangkap 
dan mencari suatu informasi timbulnya kejahatan yang terjadi.9 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, permasalahan yang akan 
dianalisa yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan 
benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat?, dan apa saja faktor yang menjadi 
hambatan penanganan penyelundupan benih bening lobster sebagai tindak pidana di 
Kabupaten Pesisir Barat? Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan tesis 
ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif empiris dimana penulis meneliti berdasarkan 
fakta didalam Putusan Nomor 1188/Pid.B/LH/2021/PN Tjk yang kemudian ditinjau dari 
berbagai teori hukum yang ada dan relevan. Data yang akan digunakan pada penelitian 
ini yaitu data prirmer dan data sekunder. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan 
dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di 
perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang 
telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian 
dianalisa secara deskriptif. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Eddy Rifai, “Analisis Putusan Pengadilan yang Mengembalikan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan”, 

Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 47, no.1, (2013): 325-340, 326, DOI: 
http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2013.47.1.%25p. 

8 Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, Ardy Herliansyah, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana 
Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung”, Administratio 11, no. 2 (2020): 103-114. 

9 Siroj, H. A. Malthuf., & Marzuki, Ismail, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”, HAKAM 1 
no. 2, (2017): 237-260. 

B. Pembahasan 
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster 

Di Kabupaten Pesisir Barat 
Kebijakan pelarangan ekspor benih bening lobster di Indonesia ini dimaksudkan 

sebagai upaya dalam menumbuhkan perekonomian dan pertumbuhan budi daya lobster 
secara optimal. Hal ini disebabkan lobster bagian dari suat komoditas yang tidak rendah 
nilai jualnya. Disamping itu pula Indonesia dengan total jumlah lobster dunia sebesar 
31,59% menjadi suatu negara yang menjadi produsen lobster tersebar kedua setelah 
Vietnam yang memiliki total produksi 62,5%.10 

Pada saat Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku, salah satu 
penegakan hukum dilakukan dalam kasus Fuad Choirulloh bin Sujito dan Roki Dirgantara 
Bin Supardi yang terbukti bersalah atas tidak adanya SIUP di WPPRI pada usaha 
perikanan di bidang pengangkutan yang telah ia lakukan. Berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 1188/Pid.B/LH//2021/PN Tjk, atas nama I Fuad 
Choirulloh bin Sujito sebagai terdakwa I dihukum dengan pidana penjara selama 8 bulan 
dan atas nama Roki Dirgantara Bin Supardi sebagai terdakwa II dihukum dengan pidana 
penjara selama 4 bulan, serta denda yang masing-masingnya sejumlah lima juta rupiah 
subsider pidana kurungan selama 1 bulan. 

Penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di 
perairan Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Jalan Desa Siging, Kecamatan Bengkunat 
telah terjadi penyelundupan benih bening lobster. Berawal pada tanggal 12 Oktober 2021 
tepatnya hari selasa sekiranya pukul 21.00 WIB terdakwa I Fuad Choirulloh Bin Sujito di 
telpon sdr. Yakup (DPO) lalu memerintahkan terdakwa I Fuad Choirulloh Bin Sujito 
untuk mengambil benur lobster di desa Siging dan tujuanya diatarkan ke desa pintaw 
kec. Bengkunat, dan nantinya terdakwa I Fuad Choirulloh Bin Sujito akan ditemani 
oleh terdakwa II Roki Dirgantara Bin Supardi. 

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Lampung, 
maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa I Fuad Choirulloh Bin Sujito Dan 
Terdakwa II Roki Dirgantara Bin Supardi dengan Pasal 92 UU Perikanan jo. Pasal 92 UU 
Cipta Kerja dan Pasal 88 joncto. Pasal 16 Ayat (1) UU Perikanan. Atas dasar keterangan 
para saksi, ahli dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada 
para terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 92 UU Perikanan jo. Pasal 92 
UU Cipta Kerja  

Memperhatikan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Perikanan jo. Pasal 92 
Undang-Undang Cipta Kerja, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutus 
“Terdakwa I Fuad Choirulloh bin Sujito dan terdakwa II Roki Dirgantara bin Supardi 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan 
usaha perikanan dibidang pengangkutan yang tidak memiliki SIUP di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” 

Berkaitan dengan putusan pengadilan dalam kasus penyelundupan benih bening 
lobster di Kabupaten Pesisir Barat, pengadilan di terminologikan sebagai tongkat 
tertinggi bagi refleksi keadilan,11 diantaranya termasuk kedalam bagian putusan 
pengadilan seperti pada penjatuhan pidana maupun pemidanaannya. Munculnya 
penjatuhan pidana dan pemidanaan tersebut sejatinya bukan tercipta atas kehendak 
sendiri melainkan berdasarkan mekanisme peradilan yang berlaku.12 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang lebih ringan dari 
tuntutan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan kerugian negara telah 

                                                           
10 https://kkp.go.id/artikel/31524-kkp-resmi- larang-ekspor benur - untuk - majukan - budidaya - lobster – nasional, 

diakses terakhir pada tanggal 18 Mei 2022. 
11 Mark Halsey dan Melissa de Vel-Palumbo, “Courts as empathic spaces: Reflections on the Melbourne neighbourhood 

justice centre”, Griffith Law Review 27, no. 2 (2018): 182-201, DOI: https://doi.org/10.1080/10383441.2018.1500081. 
12 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 34. 
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menciderai rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penuntut Umum 
sebagai representatif sebuah Negara hadir mewakili kepentingan masyarakat dan 
bertanggungjawab melindungi masyarakat dari kerugian bagi negara akibat Overfishing 
(penangkapan ikan berlebih), dan illegal fishing (penangkapan ikan illegal), dan tentu 
jugaselain merugikan negara terdapat kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan yang 
terancam serta iklim indistri dan usaha perikanan nasional terganggu dan rugi akibat 
adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Berdasarkan tindak pidana 
penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat tersebut, menunjukkan 
bahwa di Lampung terdapat kasus illegal fishing walaupun belum ada Pengadilan 
Perikanan. Penegakan hukum terhadap kasus illegal fishing di Lampung masih 
menggunakan sistem penegakan hukum seperti kasus-kasus pidana pada umumnya 
yang tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dikehendaki oleh UU Perikanan. 
Kondisi ini apabila dilihat dari aspek tujuan pemidanaan akan mengalami hambatan 
untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu menanggulangi kejahatan dan sekaligus 
perbaikan/kemanfaatan terhadap pelaku tindak pidana. Hambatan timbul dikarenakan 
adanya dualisme sistem penegakan hukumnya yang pada akhirnya akan menghasilkan 
kondisi diskriminasi dan disparitas pidana. Dikatakan diskriminasi karena terhadap kasus 
yang sama atau sejenis namun diadili oleh dua lembaga penegak hukum yang berbeda 
dasar filosofisnya.13 

Adanya pengadilan khusus perikanan dalam rangka melindungi kepentingan 
hukum masyarakat dan negara, sedangkan pengadilan umum hanya melindungi 
kepentingan hukum individu yang merasa dirugikan atas suatu kasus pidana. Sedangkan 
dikatakan terjadi disparitas dikarenakan putusan hakimnya akan jauh berbeda mengingat 
dasar filosofisnya penegakan hukumnya berbeda. Hal ini diakui oleh Salman Alfarasi 
salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang sedang menempuh 
studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Doctoral Ilmu Hukum. Hal 
senada diakui oleh Andre W Setiawan salah seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan 
Tinggi Lampung dan juga oleh Sunarto salah seorang professor Fakultas Hukum, 
Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.14 

Berkenaan paparan diatas, agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus 
perikanan seperti halnya penyelundupan benih bening lobster ini mencapai sasarannya, 
maka kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang perikanan melalui hukum pidana 
harus dilaksanakan secara integratif agar mencapai hasil yang maksimal,15 dengan 
melakukan serangkaian perencanaan atau kebijakan hukum pidana mulai dari kegiatan 
legislasi oleh pembuat undang-undang, lalu diikuti adanya kebijakan aplikasi atau 
penerapannya oleh aparat penegak hukum, dan akhirnya harus sinkron dengan 
kebijakan eksekusi oleh eksekutor. Untuk itu diperlukan adanya suatu politik hukum 
penanggulangan kejahatan perikanan yang integratif.16 Hal ini mengingat ketiga tahapan 
di atas merupakan satu kesatuan, bahkan tahapan legislasi merupakan pondasi untuk 
tahapan-tahapan berikutnya.17 

Politik hukum dengan sarana penal dalam penanggulan kejahatan di bidang 
perikanan di artikan sebagai suatu upaya kebijakan yang secara langsung direncanakan 
berdasarkan fase-fase. Pertama, fase penetapan pidana yang dilakukan oleh pembentuk 
undang-undang. (“pemberian pidana in abstracto”) Kedua, fase pemberian pidana oleh 

                                                           
13 Maroni, Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 87-88. 
14 Ibid., hlm. 88. 
15 Jade Lindley dan Erika J. Techera, “Overcoming complexity in illegal, unregulated and unreported fishing to achieve 

effective regulatory pluralism”, Marine Policy 81 (2017): 71-79, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.010. 
16 Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska dan Maciej Duda, “Assessing the Viability of Environmental Projects for a 

Crime Prevention-Inspired Culture of Lawfulness”, In Crime Prevention and Justice in 2030, pp. 275-292. Springer, 
Cham, 2021. 

17 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Majalah Hukum Nasional 2, 2007, 
hlm. 46 dan 48. 
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menciderai rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penuntut Umum 
sebagai representatif sebuah Negara hadir mewakili kepentingan masyarakat dan 
bertanggungjawab melindungi masyarakat dari kerugian bagi negara akibat Overfishing 
(penangkapan ikan berlebih), dan illegal fishing (penangkapan ikan illegal), dan tentu 
jugaselain merugikan negara terdapat kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan yang 
terancam serta iklim indistri dan usaha perikanan nasional terganggu dan rugi akibat 
adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Berdasarkan tindak pidana 
penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Pesisir Barat tersebut, menunjukkan 
bahwa di Lampung terdapat kasus illegal fishing walaupun belum ada Pengadilan 
Perikanan. Penegakan hukum terhadap kasus illegal fishing di Lampung masih 
menggunakan sistem penegakan hukum seperti kasus-kasus pidana pada umumnya 
yang tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dikehendaki oleh UU Perikanan. 
Kondisi ini apabila dilihat dari aspek tujuan pemidanaan akan mengalami hambatan 
untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu menanggulangi kejahatan dan sekaligus 
perbaikan/kemanfaatan terhadap pelaku tindak pidana. Hambatan timbul dikarenakan 
adanya dualisme sistem penegakan hukumnya yang pada akhirnya akan menghasilkan 
kondisi diskriminasi dan disparitas pidana. Dikatakan diskriminasi karena terhadap kasus 
yang sama atau sejenis namun diadili oleh dua lembaga penegak hukum yang berbeda 
dasar filosofisnya.13 

Adanya pengadilan khusus perikanan dalam rangka melindungi kepentingan 
hukum masyarakat dan negara, sedangkan pengadilan umum hanya melindungi 
kepentingan hukum individu yang merasa dirugikan atas suatu kasus pidana. Sedangkan 
dikatakan terjadi disparitas dikarenakan putusan hakimnya akan jauh berbeda mengingat 
dasar filosofisnya penegakan hukumnya berbeda. Hal ini diakui oleh Salman Alfarasi 
salah seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang sedang menempuh 
studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program Doctoral Ilmu Hukum. Hal 
senada diakui oleh Andre W Setiawan salah seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan 
Tinggi Lampung dan juga oleh Sunarto salah seorang professor Fakultas Hukum, 
Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.14 

Berkenaan paparan diatas, agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus 
perikanan seperti halnya penyelundupan benih bening lobster ini mencapai sasarannya, 
maka kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang perikanan melalui hukum pidana 
harus dilaksanakan secara integratif agar mencapai hasil yang maksimal,15 dengan 
melakukan serangkaian perencanaan atau kebijakan hukum pidana mulai dari kegiatan 
legislasi oleh pembuat undang-undang, lalu diikuti adanya kebijakan aplikasi atau 
penerapannya oleh aparat penegak hukum, dan akhirnya harus sinkron dengan 
kebijakan eksekusi oleh eksekutor. Untuk itu diperlukan adanya suatu politik hukum 
penanggulangan kejahatan perikanan yang integratif.16 Hal ini mengingat ketiga tahapan 
di atas merupakan satu kesatuan, bahkan tahapan legislasi merupakan pondasi untuk 
tahapan-tahapan berikutnya.17 

Politik hukum dengan sarana penal dalam penanggulan kejahatan di bidang 
perikanan di artikan sebagai suatu upaya kebijakan yang secara langsung direncanakan 
berdasarkan fase-fase. Pertama, fase penetapan pidana yang dilakukan oleh pembentuk 
undang-undang. (“pemberian pidana in abstracto”) Kedua, fase pemberian pidana oleh 

                                                           
13 Maroni, Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 87-88. 
14 Ibid., hlm. 88. 
15 Jade Lindley dan Erika J. Techera, “Overcoming complexity in illegal, unregulated and unreported fishing to achieve 

effective regulatory pluralism”, Marine Policy 81 (2017): 71-79, DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.010. 
16 Wiesław Pływaczewski, Joanna Narodowska dan Maciej Duda, “Assessing the Viability of Environmental Projects for a 

Crime Prevention-Inspired Culture of Lawfulness”, In Crime Prevention and Justice in 2030, pp. 275-292. Springer, 
Cham, 2021. 

17 Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Majalah Hukum Nasional 2, 2007, 
hlm. 46 dan 48. 

badan/lembaga yang berwenang (“pemberian pidana in concreto”). Ketiga, fase 
pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Instansi pelaksana terkait (“pemberian pidana in 
concreto”).18 

Menurut Budi Setiawan, in abstracto pada penegakan hukum pidana diartikan 
sebagai suatu fase/tahap perancangan telah berakhir ketika suatu perundang-undangan 
diberlakukan dan masuk ke dalam fase Aplikasi (tahap penerapan) dan fase Eksekusi 
(tahap pelaksanaan). 

Berkenaan dengan regulasi Benih Bening Lobster yang secara in abstracto telah di 
tetapkan oleh Menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tentang Pengelolaan 
Lobster , Kepiting, dan Rajungan melalui PERMEN Kelautan dan Perikanan RI No 17 
Tahun 2021. Penyusunan peraturan oleh KKP sudah sangat tepat dan strategis dimana 
potensi benih bening lobster di Indonesia yang sangat besar harus dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan masyarakat Indonesia.19 

Selanjutnya, Budi menjelaskan bahwa pada in concreto penegakan hukum pidana 
pada dasarnya yaitu suatu mekanisme penjatuhan pidana atau pemidanaan. Mekanisme 
pemidanaan tersebut diupayakan sebagai cara menegakkan suatu keadilan dan 
kebenaran dalam peradilan. Permen KP No. 17 Tahun 2021 telah berkekuatan hukum 
tetap untuk dieksekusi oleh para Aparat penegak Hukum (APH) baik dari POLRI, TNI dan 
Penyidik dari Kejaksaan, dimana dalam penegakan hukum pidana khususnya pada sektor 
kelautan dan perikanan ketiga Aparat penegak hukum tersebut mempunyai wewenang 
didalamnya. Kaidah hukum in concreto dalam penegakan hukum, salah satu alat dalam 
implementasi penegakan hukumnya adalah melalui proses penyidikan yang akan 
menentukan arah penentuan dan kepastian hukum.20 

Hakikatnya, jika ditinjau dari kebijakan yang berkenaan dengan penegakan hukum 
bagi tindak pidana di ranah perikanan ini seperti kasus penyelundupan benih benih 
lobster pada UU Perikanan, kebijakan menentukan perbuatan-perbuatan sebagai tindak 
pidana yang harus selaras dan di support oleh penentuan sanksi yang efektif dalam 
kebijakannya dan mekanisme/proses penegakan hukum yang baik. Di sisi lain adanya 
kebijakan dalam penentuan/penggunaan sanksi yng diantaranya berupa denda 
dipandang belum efektif meskipun jumlah denda nya cukup besar yaitu bisa sampai 
ratusan, bahkan miliaran rupiah. 

harus sesuai dan didukung oleh kebijakan penentuan sanksi dan kebijakan 
tentang. Hal ini mengingat kebijakan sanksi dendanya tidak mengatur cara bagaimana 
untuk melakukan eksekusi terhadap sanksi denda tersebut. Agar sanksi denda dapat 
efektif, maka pada tahap kebijakan legislatif harus memperhatikan hal-hal sebagaimana 
berikut:  
a. Sistem penetapan biaya/jumlah denda yang diberikan 
b. Mengenai batas waktu mekanisme pembayaran denda; 
c. Adanya unsur paksaan sebagai upaya menjamin terpidana untuk senantiasa 

melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan 
d. Mekanisme denda dalam kategori khusus seperti  
e. pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus seorang anak masih menjadi 

tanggungan orang tua atau belum dewasa dan belum bekerja 
f. Serta pedoman atau panduan kriteria ketika menjatuhkan pidana denda.21 

Walaupun nominal dendanya besar namun apabila tidak diikuti ketentuan tentang 
tata cara mengeksekusi apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka nominal denda 

                                                           
18 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 91. 
19 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
20 M. Muntaha, “Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada 29, no. 3 (2017): 461-473. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.22318. 
21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 181-182. 
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yang besar tersebut tidak ada artinya (tidak efektif) mengingat menurut ketentuan 
umum tentang pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Umum Hukum 
Pidana (KUHP) bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayar, Oleh karena itu perlu 
diganti dengan pidana kurungan paling lama selama 6 bulan. Ini berarti nominal 
terhadap denda akibat tindak pidana tersebut jika tidak diikuti dengan aturan tentang 
tata cara eksekusi berarti sama saja dengan nominal pidana denda yang rendah. 
Berdasarkan analisis di atas, nampaknya kebijakan penggunaan pidana denda walaupun 
nominalnya tinggi dalam undang-undang perikanan tersebut dipandang tidak efektif 
untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan, termasuk penanggulangan 
penyelundupan benih bening lobster. 

Berdasarkan ulasan di atas, penegakan hukum pidana terhadap praktek 
penyelundupan benih bening lobster didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang 
merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif yang artinya penegakan 
hukum sebagai usaha untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 
nyata,22 kemudian menjadi dasar pedoman perilaku dalam hal pengelolaan dan tatanan 
peraturan pada pembudidayaan Benih Bening Lobster, sehingga terjalin hubungan 
hukum yang integral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga 
terciptanya ketertiban, kepastian hukum dan kesejahteraan dalam masyarakat, 
khususnya dalam pengelolaan Benih Bening Lobster.23 

Berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di 
Kabupaten Pesisir Barat, secara umum penegakan hukumnya terdiri dari beberapa 
elemen yakni legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum) dan 
legal culture (budaya hukum). Adapun legal structure yang dimaksud ialah Ditpolair 
(Direktorat Kepolisian Perairan) Polda Lampung. Terkait dengan penanggulangan tindak 
pidana penyelundupan Benih Bening Lobster. Ditpolair Polda Lampung memiliki fungsi 
pokok yaitu melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan. Anggota Ditpolair harus 
bersifat aktif merespon setiap munculnya laporan dari pihak masyarakat atau 
menemukan indikasi tindak pidana perikanan, adapun pihak Ditpolair secara responsive 
langsung melakukan penyelidikan, sebab laporan tersebut perlu didukung oleh sejumlah 
bukti yang mendukung untuk menentukan kepastian perbuatan tersebut tergolong 
tindak pidana atau bukan. 

Legal subtance yang dimaksud adalah aturan yang berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi suatu dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana 
penyelundupan Benih Bening Lobster. Berdasarkan wawancara dengan Ruzwan Bahri, 
point penting yang disampaikannya bahwa Ditpolair Polda Lampung regulasi dan 
kekuatan hukum yang jelas, sehingga para petugas yang menjalankan kinerja nya harus 
berpedoman dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.24 

legal culture ini dimaksudkan pada hal meliputi perilaku, cara pandang dan 
kebiasaan masyarakat mengenai suatu nilai dan harapan cita dari suatu sistem hukum 
positife, atau dengan perspektif lain, legal culture atau budaya hukum ini merupakan 
kondisi dari sebuah pemikiran social mengenai bagaimana hukum itu dilaksanakan, 
diterapkan atau aplikasikan dan dilanggar.25 Ruzwan Bahri juga menyampaikan 
bahwasanya masyarakat menginginkan pihak kepolisian dapat mengemban amanah 
tugasnya dengan professional, berintegritas dan terbuka, dimana apabila terdapat 
oknum anggota polisi bersalah. Maka pihak kepolisian harus memproses dengan 
semestinya melalui Sidang Kode Etik Kepolisian atau peradilan umum apabila 
                                                           
22 Frenklyn Sertu Junrich Siahaan dan Besty Habeahan, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang 

dilakukan oleh Kepala Lingkungan”, Citra Sosial Humaniora (CISHUM) 1, no. 1 (2022): 63-80. 
23 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
24 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
25 A. Irawan dan Rumondang Tambunan, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan”, Jurnal Yuridis 

UNAJA 2 no. 1, (2019): 48. 
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yang besar tersebut tidak ada artinya (tidak efektif) mengingat menurut ketentuan 
umum tentang pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Kitab Umum Hukum 
Pidana (KUHP) bahwa jika pidana denda tidak dapat dibayar, Oleh karena itu perlu 
diganti dengan pidana kurungan paling lama selama 6 bulan. Ini berarti nominal 
terhadap denda akibat tindak pidana tersebut jika tidak diikuti dengan aturan tentang 
tata cara eksekusi berarti sama saja dengan nominal pidana denda yang rendah. 
Berdasarkan analisis di atas, nampaknya kebijakan penggunaan pidana denda walaupun 
nominalnya tinggi dalam undang-undang perikanan tersebut dipandang tidak efektif 
untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan, termasuk penanggulangan 
penyelundupan benih bening lobster. 

Berdasarkan ulasan di atas, penegakan hukum pidana terhadap praktek 
penyelundupan benih bening lobster didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang 
merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif yang artinya penegakan 
hukum sebagai usaha untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara 
nyata,22 kemudian menjadi dasar pedoman perilaku dalam hal pengelolaan dan tatanan 
peraturan pada pembudidayaan Benih Bening Lobster, sehingga terjalin hubungan 
hukum yang integral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga 
terciptanya ketertiban, kepastian hukum dan kesejahteraan dalam masyarakat, 
khususnya dalam pengelolaan Benih Bening Lobster.23 

Berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di 
Kabupaten Pesisir Barat, secara umum penegakan hukumnya terdiri dari beberapa 
elemen yakni legal structure (struktur hukum), legal substance (substansi hukum) dan 
legal culture (budaya hukum). Adapun legal structure yang dimaksud ialah Ditpolair 
(Direktorat Kepolisian Perairan) Polda Lampung. Terkait dengan penanggulangan tindak 
pidana penyelundupan Benih Bening Lobster. Ditpolair Polda Lampung memiliki fungsi 
pokok yaitu melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan. Anggota Ditpolair harus 
bersifat aktif merespon setiap munculnya laporan dari pihak masyarakat atau 
menemukan indikasi tindak pidana perikanan, adapun pihak Ditpolair secara responsive 
langsung melakukan penyelidikan, sebab laporan tersebut perlu didukung oleh sejumlah 
bukti yang mendukung untuk menentukan kepastian perbuatan tersebut tergolong 
tindak pidana atau bukan. 

Legal subtance yang dimaksud adalah aturan yang berupa peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi suatu dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana 
penyelundupan Benih Bening Lobster. Berdasarkan wawancara dengan Ruzwan Bahri, 
point penting yang disampaikannya bahwa Ditpolair Polda Lampung regulasi dan 
kekuatan hukum yang jelas, sehingga para petugas yang menjalankan kinerja nya harus 
berpedoman dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.24 

legal culture ini dimaksudkan pada hal meliputi perilaku, cara pandang dan 
kebiasaan masyarakat mengenai suatu nilai dan harapan cita dari suatu sistem hukum 
positife, atau dengan perspektif lain, legal culture atau budaya hukum ini merupakan 
kondisi dari sebuah pemikiran social mengenai bagaimana hukum itu dilaksanakan, 
diterapkan atau aplikasikan dan dilanggar.25 Ruzwan Bahri juga menyampaikan 
bahwasanya masyarakat menginginkan pihak kepolisian dapat mengemban amanah 
tugasnya dengan professional, berintegritas dan terbuka, dimana apabila terdapat 
oknum anggota polisi bersalah. Maka pihak kepolisian harus memproses dengan 
semestinya melalui Sidang Kode Etik Kepolisian atau peradilan umum apabila 
                                                           
22 Frenklyn Sertu Junrich Siahaan dan Besty Habeahan, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang 

dilakukan oleh Kepala Lingkungan”, Citra Sosial Humaniora (CISHUM) 1, no. 1 (2022): 63-80. 
23 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
24 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
25 A. Irawan dan Rumondang Tambunan, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan”, Jurnal Yuridis 

UNAJA 2 no. 1, (2019): 48. 

perbuatannya tersebut sudah terlewat batas. Adapun Dengan terciptanya suatu batasan 
kewajiban umum dalam implementasi pada tataran penyidikan, hal ini menjadikan suatu 
anggota kepolisian harus mengedepankan kewajiban dan kepentingan orang banyak 
diatas kepentingan pribdai atau institusi kepolisian.26 

 
2. Faktor Penghambat Penanganan Penyelundupan sebagai tindak pidana Benih 

Bening Lobster Di Kabupaten Pesisir Barat 
Tindak pidana pada ranah perikanan seperti halnya penyelundupan Benih Bening 

Lobster dalam penegakan hukumnya bukan suatu hal yang mudah dan ada factor 
penyebab sebagai kendala yang terjadi diantaranya segi kendala dari para pelaku 
penegakan hukum (aparat), regulasi yang berlaku, pemerintah ataupun masyarakatnya. 
Adapun berkenaan dengan factor penghambat, pada hakikatnya penulis merujuk pada 
teori Soerjono Soekanto mengenai factor penghambat yaitu meliputi Faktor penegak 
hukum, perundang-undangan, kebudayaan , sarana dan fasilitas dan masyarakat. Dari 
factor-faktor tersebut diperoleh hasil bahwa factor penghambat dapat di tinjau dari 
upaya yang diimplementasikan yaitu : 
1. Upaya penal sebagai suatu tindakan represif 
a. Aspek substansi hukumnya 

Dari aspek substansi hukum, merujuk Pasal 73 Ayat (1) UU Perikanan mengatur 
mengenai Pihak Penyidik Kepolisian dan PPNS yang diberikan kewenangan untuk dapat 
mengoptimalkan mekanisme penegakan hukum terhadap penyelundupan Benih Bening 
Lobster yang termasuk tindak pidana tersebut, Namun yang menjadi perhatian dalam 
realisasinya dilapangan justru pemberian kewenangan tersebut menjadi faktor 
penghambat, akibat adanya suatu perbedaan cara pelaksanaan ataupun penguasaan 
keilmuwan yang dimiliki antara Penyidik Kepolisian dan PPNS. Selain itu saat ini Permen 
KP No. 17 Tahun 2021 belum sepenuhnya terlaksana secara tekhnis pelaksanaan 
penerbitian perizinan sehingga pengelolaan benih bening lobster khususnya di Kab. 
Pesisir Barat masih ilegal karena tidak adanya perizinanan berusaha perikanan yang 
dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.27 Selain itu menurut Budi Setiawan 
banyak aturan yang kontradiktif menimbulkan kebingungan bagi masyarakat terkait 
tindak pidana penyelundupan Benih Bening Lobster.28 

Selain itu, pada dasarnya meskipun rumusan sanksi pidana yang terdapat dalam 
UU Perikanan tergolong berat daripada kategori pidanya lainnya, kenyataannya belum 
mampu menjadikan para pelaku jera atas perbuatan tindak pidananya. Jika diperhatikan 
pada UU Perikanan belum adanya pengaturan berkaitan dengan batas terendah 
(minimum) sanksi pidananya. Sehingga acap kali pemberian sanksi terhadap pelaku tidak 
menyebabkan jera atas perbuatan tindak pidananya, di samping itu juga tidak adanya 
rumusan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut yang bisa dijatuhkan atau dijerat 
terhadap pelaku Korporasi.29 Selain itu sulitnya menemukan teori dan doktrin terkait 
kesalahan korporasi.30 
 
 
 

                                                           
26 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
27 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
28 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
29 K. I. Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan”, Jurnal Komunitas Yustisia 2 no. 2, (2020): 145-155, 152, DOI: 
https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28780. Lihat juga Eddy Rifai, “Mimbar Hukum 26 no. 1, (2014): 85-97, 86, DOI: 
https://doi.org/10.22146/jmh.16056. 

30 Heni Siswanto, “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak 
Pidana”, Fiat Justisia 9 no. 1, (2015): 1-16, 2, DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584. 
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b. Aspek penegak hukumnya 
Menurut Ruzwan Bahri, penegak hukum saat ini telah maksimal dalam melakukan 

penindakan secara represif bagi penyelundupan benih bening lobster secara ilegal 
terutama yang berasal dari Perairan Kabupaten Pesisir Barat namun penegak hukum 
saat ini masih tetap melakukan pengawasan, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi 
yang berkaitan dengan perizinan benih bening lobster, agar para nelayan kecil dan 
pengusaha pengelolaan benih bening lobster mengetahui secara jelas terkait peraturan 
terbaru yang tertuang dalam Permen KP No. 17 tahun 2021 ttg pengelolaan lobster.31 

Selanjutnya menurut Budi Setiawan, penegakan hukum sangat di pengaruhi oleh 
sikap dan sifat Aparat Penegak Hukum (APH) itu sendiri. Permainan kotor yang dilakukan 
oleh oknum APH dengan cara KKN adalah sangat menghambat dalam proses penegakan 
hukum. Permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya 
memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses 
pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan 
perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke 
pengadilan.32 Permainan kotor ini juga terkadang bersumber dari APH itu sendiri dengan 
alasan atensi pimpinan, pesanan pejabat, hubungan saudara dan sebagainya.33 
 

c. Aspek sarana prasarana dan fasilitas 
Sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum 

Benih Bening Lobster khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat 
merupakan daerah yang jangkaunya sangat jauh dari para APH. Diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai seperti sarana patroli Bersama dengan instansi terkait dalam 
penegakkan hukum dibidang Perikanan.34 Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah 
yang jangkaunya sangat jauh dari para APH. Diperlukan sarana dan prasarana yang 
memadai seperti sarana patrol Bersama, post pengamanan, satellite pengintai (operasi 
armada) dan sebagainya.35 Selanjutnya Keterbatasan anggaran penyidikan yang dimiliki 
oleh Penyidik Kepolisian pada Ditreskrimsus Polda Lampung maupun Ditpolairud Polda 
Lampung serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Ikan dan Pengendalian 
Mutu Provinsi Lampung mengakibatkan penanganan tindak pidana penyelundupan 
benih lobster menjadi terhambat, sebab berlangsungnya pelaksanaan penyidikan juga 
sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. 
 

d. Aspek masyarakat 
Masyarakat yang masih awam dalam hal penegakan hukum serta awam dalam hal 

pengelolaan perikanan berkelanjutan akan menjadi penghambat dalam proses 
penegakan hukum karena masyarakat menganggap saat ini hal yang paling mudah untuk 
mendapatkan keuntungan selain menangkap ikan dengan cara yang legal yaitu dengan 
menangkap Benih Bening Lobster, dengan alasan nelayan kecil tidak perlu jauh untuk 
hanya beberapa meter dari bibir pantai nelayan dapat menangkap benih bening lobster 
dengan mudah dan juga tidak memerlukan dukungan operasional seperti bahan bakar 
yang banyak karena jarak penangkapan sangat dekat dengan daratan serta tidak 
memerlukan ruang penyimpanan yang besar cukup dengan kotak sterofeam kecil dan 
gelembung udara untuk menyimpan benih bening lobster untuk dijual ke pengepul. Saat 

                                                           
31 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
32 Stephan Meier, Lamar Pierce, Antonino Vaccaro dan Barbara La Cara, “Trust and in-group favoritism in a culture of 

crime”, Journal of Economic Behavior & Organization 132 (2016): 78-92, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.09.005. 

33 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 

34 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
35 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 
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b. Aspek penegak hukumnya 
Menurut Ruzwan Bahri, penegak hukum saat ini telah maksimal dalam melakukan 

penindakan secara represif bagi penyelundupan benih bening lobster secara ilegal 
terutama yang berasal dari Perairan Kabupaten Pesisir Barat namun penegak hukum 
saat ini masih tetap melakukan pengawasan, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi 
yang berkaitan dengan perizinan benih bening lobster, agar para nelayan kecil dan 
pengusaha pengelolaan benih bening lobster mengetahui secara jelas terkait peraturan 
terbaru yang tertuang dalam Permen KP No. 17 tahun 2021 ttg pengelolaan lobster.31 

Selanjutnya menurut Budi Setiawan, penegakan hukum sangat di pengaruhi oleh 
sikap dan sifat Aparat Penegak Hukum (APH) itu sendiri. Permainan kotor yang dilakukan 
oleh oknum APH dengan cara KKN adalah sangat menghambat dalam proses penegakan 
hukum. Permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya 
memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses 
pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan 
perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke 
pengadilan.32 Permainan kotor ini juga terkadang bersumber dari APH itu sendiri dengan 
alasan atensi pimpinan, pesanan pejabat, hubungan saudara dan sebagainya.33 
 

c. Aspek sarana prasarana dan fasilitas 
Sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum 

Benih Bening Lobster khususnya di Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat 
merupakan daerah yang jangkaunya sangat jauh dari para APH. Diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai seperti sarana patroli Bersama dengan instansi terkait dalam 
penegakkan hukum dibidang Perikanan.34 Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah 
yang jangkaunya sangat jauh dari para APH. Diperlukan sarana dan prasarana yang 
memadai seperti sarana patrol Bersama, post pengamanan, satellite pengintai (operasi 
armada) dan sebagainya.35 Selanjutnya Keterbatasan anggaran penyidikan yang dimiliki 
oleh Penyidik Kepolisian pada Ditreskrimsus Polda Lampung maupun Ditpolairud Polda 
Lampung serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Ikan dan Pengendalian 
Mutu Provinsi Lampung mengakibatkan penanganan tindak pidana penyelundupan 
benih lobster menjadi terhambat, sebab berlangsungnya pelaksanaan penyidikan juga 
sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. 
 

d. Aspek masyarakat 
Masyarakat yang masih awam dalam hal penegakan hukum serta awam dalam hal 

pengelolaan perikanan berkelanjutan akan menjadi penghambat dalam proses 
penegakan hukum karena masyarakat menganggap saat ini hal yang paling mudah untuk 
mendapatkan keuntungan selain menangkap ikan dengan cara yang legal yaitu dengan 
menangkap Benih Bening Lobster, dengan alasan nelayan kecil tidak perlu jauh untuk 
hanya beberapa meter dari bibir pantai nelayan dapat menangkap benih bening lobster 
dengan mudah dan juga tidak memerlukan dukungan operasional seperti bahan bakar 
yang banyak karena jarak penangkapan sangat dekat dengan daratan serta tidak 
memerlukan ruang penyimpanan yang besar cukup dengan kotak sterofeam kecil dan 
gelembung udara untuk menyimpan benih bening lobster untuk dijual ke pengepul. Saat 

                                                           
31 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
32 Stephan Meier, Lamar Pierce, Antonino Vaccaro dan Barbara La Cara, “Trust and in-group favoritism in a culture of 

crime”, Journal of Economic Behavior & Organization 132 (2016): 78-92, DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.09.005. 

33 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 

34 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
35 Hasil wawancara dengan Budi Setiawan selaku Kasie Penegakkan Hukum dan Tindak Pidana Perikanan, PPNS Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 

ini masyarakat nelayan akibat pasca pandemi covid-19 melakukan apasaja untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.36 
e. Aspek kebudayaan 

Kebudayaan erat kaitannya dengan masyarakat dan merupakan salah satu factor 
yang dilihat dari kebiasaan yang dilakukan seperti halnya jika partisipasi masyarakat 
minim atau tidak berperan aktif dalam pemberian informasi penting apabila terjadinya 
suatu penyelundupan Benih Bening Lobster sebagai tindak pidana di Kabupaten Pesisir 
Barat, jika demikian terus terjadi keadaannya, sehingga hal tersebut akan menjadi suatu 
budaya/kebiasaan dan memicu budaya ketidakpedulian terhadap proses penegakan 
hukum dan Perlindungan dan pengembangbiakan habitat Benih Bening Lobster di 
Kabupaten Pesisir Barat. 
 
2. Tindakan preventif melalui upaya non penal 
a. Aspek substansi hukumnya 

Tindakan preventif melalui upaya non penal, dalam aspek sunstansi hukum ini 
tidak ditemukan adanya suatu hambatan dalam mekanisme nya. 

 
b. Aspek pelaku penegakan hukumnya 

Hakikatnya didalam pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang perairan ini 
terdapatnya suatu ketidakharmonisasian antara jumlah aparat penegak hukum yang 
tergabung dalam Ditpolairud Polda Lampung selaku satuan yang bertugas untuk 
menjaga perairan dan melakukan patroli, dengan luas perairan yang ada di Provinsi 
Lampung. Hal demikian tersebut menjadi salah satu faktor kendala dalam mencegah 
penangkapan benih bening lobster yang melalui kapal-kapal nelayan yang dilakukan 
pemeriksaan di perairan. Kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan salah satu 
penyebab penyelundupan Benih Bening Lobster sulit di tangggulagi, akibat diantaranya 
para nelayan senantiasa membuka celah untuk secara intens melakukan penjualan dan 
penangkapan benih bening lobster yang dijual kepada pengepul.37 

 
c. Aspek sarana dan prasarana 

Sejatinya, permasalahan mengenai penegakan hukum yang berkaitan dengan 
perairan ini seperti halnya jika dalam sarana dan prasarana yaitu kapal patroli yang tidak 
sebanding dengan luas perairan, di samping itu juga anggaran yang diberikan untuk 
digunakan dalam mensosialisasikan regulasi yang mengatur tentang perairan, 
penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada nelayan dan pembudidaya lobster 
sangat terbatas bukan menjadi suatu problem yang utama, sebab hal tersebut dapat 
diatasi dan dibenahi yaitu dengan memberikan anggaran yang proporsional guna 
keberjalanan dalam proses penanggulangan penyelundupan Benih Bening Lobster 
sebagai tindak pidana ini serta kasus lain yang tergolong dalam tindak pidana di ranah 
perikanan dapat dilakukan secara optimal. 

 
d. Aspek masyarakat 

Berdasarkan hasil research yang dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat 
khususnya yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung kurangnya 
kesadaran akan penting pertisipasi dalam proses penanggulangan terhadap tindak 
pidana penyelundupan Benih Bening Lobster didaerahnya. Sehingga Penulis berasumsi 
bahwa penyebab minimnya kesadaran masyarakat tersebut akibat banyak dari mereka 
yang selalu berorientasi pada keuntungan ekonomi semata dengan menjadikan lobster 

                                                           
36 Hasil wawancara dengan Ruzwan Bahri selaku Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Lampung. 
37 Abdul Muthalib Tahar, “Pembagian Kewenangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-

Undangan di Perairan Indonesia”, Fiat Justisia 6 no. 1, (2012): 1-13, 2, DOI: 
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.342. 
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sebagai tangkapan yang menggiurkan dan menghasilkan ketimbang menangkap ikan, di 
samping itu juga kurangnya edukasi/pemahaman dari masyarakat akan dampak yang 
ditimbulkan apabila terus menerus mengeksploitasi Benih Benih Lobster bagi 
keberlangsungan hidupnya. 
e. Faktor kebudayaan 

Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga suatu ekosistem 
perairan dan kesadaran akan dampak yang terjadi terhadap lingkungan di masa yang 
akan datang akibat penangkapan atau eksploitasi benih bening lobster yang terus 
dilakukan oleh nelayan atau para pelaku penyelundupan dan bukan hanya itu tidak 
sedikit yang memiliki anggapan bahwa pekerjaan pribadi lebih penting ketimbang 
mengikuti agenda penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah atau suatu 
Instansi seperti Kepolisian  

Berdasarkan ulasan di atas, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak 
pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu Minimnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai dampak 
yang timbul dimasa mendatang akibat tiada hentinya melakukan eksploitasi dan 
penyelundupan pada Benih Bening Lobster. Penerapan sanksi pidana di nilai belum 
cukup memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masih banyak sebagian dari 
mereka melakukan tindak pidana tersebut, di sisi lain juga belum optimal nya 
pengawasan diwilayah perbatasan, akibat faktor belum harmonisasi nya antara sarana 
dan prasarana dengan luas perairan yang ada. 
 
C. Simpulan 
1. Penegakan hukum pidana terhadap praktek penyelundupan Benih Bening Lobster di 

Kabupaten Pesisir Barat didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang 
merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Penegak hukum 
bertindak dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti yang berkaitan dengan 
perbuatan tindak pidana dalam ranah perikanan di wilayah hukum perairan terkait 
dan untuk menemukan pelaku tindak pidananya. Penegakan hukum yang ideal 
khususnya dalam bidang perairan perlu didukung dari berbagai pihak bukan hanya 
faktor dari penegak hukum yang professional dan bertindak sesuai fungsi dan 
kewenangannya, namun faktor dari pemerintah dan masyarakat merupakan salah 
satu hal penunjang dalam suksesnya penegakan hukum dalam memberantas perilaku 
tindak pidana penyelundupan Benih Benih Lobster. 

2. Adapun faktor-faktor yang terjadi seoptimal mungkin di minimalisir seperti dengan 
kurangnya sarana prasarana, anggaran yang terbatas dalam melakukan penyuluhan 
dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat seputar sanksi bagi pelanggar 
peraturan perundang-undangan perairan yang telah ditetapkan dan edukasi akan 
pentingnya menjaga keberlangsungan hidup benih bening lobster dan jumlah aparat 
penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada di Indonesia. Hal 
tersebut dilakukan guna menjadikan Benih Bening Lobster terlindungi sehingga dapat 
berkembang biak dengan baik dan bisa menjadi potensi penghasilan yang besar bagi 
negara. 
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sebagai tangkapan yang menggiurkan dan menghasilkan ketimbang menangkap ikan, di 
samping itu juga kurangnya edukasi/pemahaman dari masyarakat akan dampak yang 
ditimbulkan apabila terus menerus mengeksploitasi Benih Benih Lobster bagi 
keberlangsungan hidupnya. 
e. Faktor kebudayaan 

Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga suatu ekosistem 
perairan dan kesadaran akan dampak yang terjadi terhadap lingkungan di masa yang 
akan datang akibat penangkapan atau eksploitasi benih bening lobster yang terus 
dilakukan oleh nelayan atau para pelaku penyelundupan dan bukan hanya itu tidak 
sedikit yang memiliki anggapan bahwa pekerjaan pribadi lebih penting ketimbang 
mengikuti agenda penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah atau suatu 
Instansi seperti Kepolisian  

Berdasarkan ulasan di atas, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak 
pidana penyelundupan Benih Bening Lobster di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu Minimnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai dampak 
yang timbul dimasa mendatang akibat tiada hentinya melakukan eksploitasi dan 
penyelundupan pada Benih Bening Lobster. Penerapan sanksi pidana di nilai belum 
cukup memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masih banyak sebagian dari 
mereka melakukan tindak pidana tersebut, di sisi lain juga belum optimal nya 
pengawasan diwilayah perbatasan, akibat faktor belum harmonisasi nya antara sarana 
dan prasarana dengan luas perairan yang ada. 
 
C. Simpulan 
1. Penegakan hukum pidana terhadap praktek penyelundupan Benih Bening Lobster di 

Kabupaten Pesisir Barat didasarkan pada Undang-Undang Perikanan yang 
merumuskan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif. Penegak hukum 
bertindak dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti yang berkaitan dengan 
perbuatan tindak pidana dalam ranah perikanan di wilayah hukum perairan terkait 
dan untuk menemukan pelaku tindak pidananya. Penegakan hukum yang ideal 
khususnya dalam bidang perairan perlu didukung dari berbagai pihak bukan hanya 
faktor dari penegak hukum yang professional dan bertindak sesuai fungsi dan 
kewenangannya, namun faktor dari pemerintah dan masyarakat merupakan salah 
satu hal penunjang dalam suksesnya penegakan hukum dalam memberantas perilaku 
tindak pidana penyelundupan Benih Benih Lobster. 

2. Adapun faktor-faktor yang terjadi seoptimal mungkin di minimalisir seperti dengan 
kurangnya sarana prasarana, anggaran yang terbatas dalam melakukan penyuluhan 
dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat seputar sanksi bagi pelanggar 
peraturan perundang-undangan perairan yang telah ditetapkan dan edukasi akan 
pentingnya menjaga keberlangsungan hidup benih bening lobster dan jumlah aparat 
penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada di Indonesia. Hal 
tersebut dilakukan guna menjadikan Benih Bening Lobster terlindungi sehingga dapat 
berkembang biak dengan baik dan bisa menjadi potensi penghasilan yang besar bagi 
negara. 
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ABSTRAK 

Dalam hal menyusun surat dakwaan perkara narkotika, penuntut umum harus 
terlebih dahulu meneliti kelengkapan formil dan materil yang ada pada berkas perkara 
narkotika yang dikirimkan oeh kepolisian kepada kejaksaan. Karena dalam menyusun 
surat dakwaan, penuntut umum harus cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan 
rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, serta penuntut umum 
juga harus memilih jenis dakwaan apa yang sesuai untuk digunakan. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian 
dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa prosedur penyusunan surat 
dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 143 Ayat 2 
KUHAP adalah harus memenuhi syarat akta, syarat formil dan syarat materil. Serta 
terhadap perkara narkotika BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka HASSAN 
SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, tersangka dikenakan dakwaan berupa Dakwaan 
Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana tersangka didakwa Primer sebagai Penjual, 
Subsider sebagai Orang yang Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang yang Juga 
Menyalahgunakan shabu-shabu bagi diri sendiri. Faktor penghambat Dalam Penyusunan 
Surat Dakwaan Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum adalah faktor hukumnya 
sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor 
masyarakat dan faktor kebudayaan. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 
penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 
Ayat 2 KUHAP, mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-004/JA/11/1993. 
Saran dalam penelitian ini adalah Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan 
berkelanjutan antara penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi terhadap 
berkas perkara dan Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan 
yang tidak hanya diselenggarakan di tingkat pusat saja, tetapi di tingkat daerah. Agar 
dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir terhadap kendala yang sering dialami oleh 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani berkas perkara. 

 
Kata Kunci : Surat Dakwaan, Narkotika, Penuntut Umum. 
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ABSTRACT 
In the case of compiling a narcotics case indictment, the public prosecutor must 

first examine the formal and material completeness contained in the narcotics case file 
sent by the police to the prosecutor's office. Because in preparing the indictment, the 
public prosecutor must be careful, clear and complete in describing the series of 
criminal acts committed by the suspect, and the public prosecutor must also choose 
what type of indictment is appropriate to use. The research method uses a normative 
juridical approach and an empirical juridical approach. The research was conducted at 
the North Lampung District Attorney's Office. The types of data used are primary data 
and secondary data. The data analysis used is juridical qualitative. Based on the results 
of research and discussion that the procedure for preparing a narcotics case indictment 
by the public prosecutor contained in Article 143 Paragraph 2 of the Criminal Procedure 
Code is to meet the requirements of the deed, formal requirements and material 
requirements. As well as the narcotics case BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. The 
suspect HASSAN SANUSI alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, the suspect was charged with 
Cumulative and Primary Subsidiary Indictments in which the suspect was charged with 
Primary as a Seller, Subsidiary as a Person in Control of Goods and at the same time a 
Person who also abuses methamphetamine for himself. Inhibiting factors in the 
preparation of the indictment of narcotics cases by the public prosecutor are the legal 
factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, 
community factors and cultural factors. The conclusion in this study is that the 
preparation of the indictment by the public prosecutor must be based on the provisions 
of Article 143 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, guided by the Circular Letter 
of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: SE-004/JA/11/1993. 
Suggestions in this study are the need for a good and sustainable two-way 
communication relationship between investigators, assistant investigators and 
prosecutors in coordinating the case files and the need for an integrated training and 
education between the police and the prosecutor which is not only held at the central 
level, but at the regional level. So that in practice in the region, it can be minimized the 
obstacles that are often experienced by the Police and the Prosecutor's Office in 
handling case files. 

 
Keywords: Indictment, Narcotics, Public Prosecutor. 
 
A. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 
1 ayat 3 menerangkan bahwa negara hukum merupakan dasar negara yang berpondasi 
atas hukum dan bukan terhadap atas kekuasaan saja. Dalam perkembangan dalam era 
sekarang, istilah dari negara hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan negara 
hukum yang bersifat rule of law atau juga biasa disebut juga sebagai negara hukum yang 
bersifat rechtstaat. Ciri-ciri dari negara hukum adalah pengakuan serta bentuk 
perlindungan dari hak-hak asasi yang mempunyai kesamaan dalam bidang, seperti 
bidang hukum, sosial, politik kebudayaan dan ekonomi yang terbebas dari pengaruh 
unsur kekuasaan atau kekuatan lain. Serta tidak berpihak dan adanya jaminan dari 
kepastian hukum. Yaitu jaminan bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum 
yang bisa di pahami dan bisa dilaksanakan serta aman dalam pelaksanaanya.1 

Kepoisian mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai garda terdepan bagi 
masyarakat dalam penegakan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-

                                                           
1 Jimly Ashiddiqie, 2004, Hukum Tata Negara dan Pilar 2 Demokrasi, (Jakatra: PT. Sinar Grafika), hlm.1. 
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ABSTRACT 
In the case of compiling a narcotics case indictment, the public prosecutor must 

first examine the formal and material completeness contained in the narcotics case file 
sent by the police to the prosecutor's office. Because in preparing the indictment, the 
public prosecutor must be careful, clear and complete in describing the series of 
criminal acts committed by the suspect, and the public prosecutor must also choose 
what type of indictment is appropriate to use. The research method uses a normative 
juridical approach and an empirical juridical approach. The research was conducted at 
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A. PENDAHULUAN 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 
1 ayat 3 menerangkan bahwa negara hukum merupakan dasar negara yang berpondasi 
atas hukum dan bukan terhadap atas kekuasaan saja. Dalam perkembangan dalam era 
sekarang, istilah dari negara hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan negara 
hukum yang bersifat rule of law atau juga biasa disebut juga sebagai negara hukum yang 
bersifat rechtstaat. Ciri-ciri dari negara hukum adalah pengakuan serta bentuk 
perlindungan dari hak-hak asasi yang mempunyai kesamaan dalam bidang, seperti 
bidang hukum, sosial, politik kebudayaan dan ekonomi yang terbebas dari pengaruh 
unsur kekuasaan atau kekuatan lain. Serta tidak berpihak dan adanya jaminan dari 
kepastian hukum. Yaitu jaminan bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum 
yang bisa di pahami dan bisa dilaksanakan serta aman dalam pelaksanaanya.1 

Kepoisian mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai garda terdepan bagi 
masyarakat dalam penegakan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-

                                                           
1 Jimly Ashiddiqie, 2004, Hukum Tata Negara dan Pilar 2 Demokrasi, (Jakatra: PT. Sinar Grafika), hlm.1. 

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
memberikan pengertian2: 

“Ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan kondisi yang dinamis 
sebagai salah satu contoh dari syarat atas dilaksanakanya suatu proses pertumbuhan 
nasional yang ditandai dengan dijaminya tegak dan ketertiban dari hukum itu sendiri, 
serta adanya rasa tentram dan potensi sumber daya dari masyarakat untuk mencegah, 
menangkal dan mengatasi dari segala bentuk pelanggaran hukum dan adanya 
gangguan-gangguan lain yang bisa membuat resah masyarakat.” 

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia 
merupakan contoh dari dua lembaga negara penegak hukum yang ada di Indonesia yang 
saling melengkapi dalam upaya melakukan penegakan hukum agar terciptanya Checks 
and balances antara kedua lembaga tersebut sehingga menghasilkan produk berupa 
berkas perkara kejahatan yang kemudian akan siap untuk dilakukan pelimpahan ke 
pengadilan. 3 Keberadaan dari lembaga tersebut bersifat Paculier, Rooted and Base on 
society yang mempunyai arti bahwa hukum hidup dan tumbuh atas nilai-nilai 
masyarakatnya.4 

Perilaku dan peredaran yang sangat terorganisir dan terasosiasi oleh zat adiktif 
yang berbahaya, sekarang ini telah semakin nyata sekali telah berada di ruang lingkup 
keseharian masyarakat di Indonesia.5 Sekarang telah semakin banyak terjadi kasus 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun yang biasa disebut sebagai narkotika.6 
Kasus pelanggaran yang berasal dari narkotika di Republik Indonesia sudah dalam tahap 
yang sangat membahayakan. Bahwa dalam data yang dikumpulkan dari Badan Narkotika 
Nasional (BNN) berkerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 
2020 tentang Survei Dalam Negeri atau Nasional terhadap Peningkatan atas kasus 
Pelanggaran Narkotika di Republik Indonesia, patut diketahui, jumlah dari pelanggaran 
kasus narkotika di Indonesia telah sampai pada 3.419.188 orang dari total populasi 
masyarakat Republik Indonesia yang berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun atau 180 
dari tiap 10.000 jumlah penduduk.7 Sedangkan jumlah para pelanggar terhadap kasus 
narkotika di Republik Indonesia mengalami penurunan dari masa ke masa. Berdasarkan 
hasil studi pada tahun 2020, jumlah para pelanggar narkotika telah mencapai sebanyak 
3.419.188 orang, yang dimana telah turun sebanyak 700.000 orang sejak tahun 2011.8  

Berkembang pesatnya peredaran narkotika di Indonesia juga karena adanya 
kejahatan dalam skala internasional yang sangat terorganisir dari luar negeri yang masuk 
ke indonesia.9 Kejahatan narkoba juga merupakan salah satu bentuk kejahatan 
internasional (International Crime), kejahatan yang sangat terorganisir (Organize Crime), 

                                                           
2 Arif, Muhammad. “TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALA PERANANYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN,” Al-Adl : Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, (2021), 
hlm. 92. 

3 Topo Santoso, 2019, Prapenuntutan dan Perkembanganya di Indonesia, (Bandung: Rajawali Pers), hlm. 5. 
4 Irawan, Agung, “PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH 

AGUNG RI NOMOR 02 TAHUN 2012 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA,” Riau Law Journal, Vol. 
3, No. 2, (2019), 245. 

5 Ricardo, Paul. “UPAYA PENANGGULANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN,” Jurnal Kriminologi 
Indonesia, Vol. 6, No. III, (2010), hlm. 232. 

6 Anindyajati, Maharsi, “PERAN HARGA DIRI TERHADAP ASERTIVITAS REMAJA PENYALAHGUNA NARKOBA,” Jurnal 
Psikologi, Vol. 2, No. 1, (2004), hlm. 49. 

7 Badan Narkotika Nasional Repubik Indonesia, 2021, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2020, (Jakarta), 
hlm. 1. 

8 Bernadus Wijayaka, 26 Juni 2020, Pengguna Narkoba Turun 700.000, 
https://www.beritasatu.com/kesehatan/649207/pengguna-narkoba-turun-700000, dikutip tanggal 25 Januari 
2021 

9 Gunawan Raja Gukguk, Roni, “TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME,” Jurnal 
Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, (2019), hlm. 338. 
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punya cakupan yang lebar, punya dana yang banyak dan memakai teknologi yang sangat 
canggih.10 

Berdasarkan dari data-data yang terdapat diatas tersebut, masyarkat harus lebih 
pro aktif untuk melaporkan terhadap setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dengan membuat laporan kepada kepolisian. Pihak kepolisian selanjutnya akan 
melakukan upaya penyelidikan, yaitu upaya kepolisian dalam melakukan tindakan 
menyelidiki terhadap suatu kasus agar dapat mencari dan memberikan hasil terhadap 
suatu peristiwa yang patut diduga dari suatu tindak pidana kejahatan agar untuk 
ditentukanya dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kejahatan 
narkotika juga melanggar dari kenyamanan publik dan akibat yang timbul dari kejahatan 
yang dapat terjadinya monopoli dari negara sebagai bagian dari representasi pada ranah 
publik atau ranah masyarakat luas.11 Dalam kerangka penegakkan hukum, jika ada 
peristiwa yang patut diduga adalah tindak pidana, maka aparat hukum harus mengambil 
tindakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang telah diatur oleh 
peraturan perundang-undangan yang ada.12 

Sering kali hukum dalam penyelesaian perkara pidana terlalu memprioritaskan 
hak-hak dari tersangka maupun dari terdakwa, sedangkan terhadap hak-hak dari korban 
atau pelaku penyalahguna sering tidak begitu diprioritaskan. Sebagaimana yang 
ungkapkan oleh Andi Hamzah yang menerangkan bahwa dalam melakukan pembahasan 
hukum acara pidana, utamanya yang memiliki kaitan dengan hak-hak asasi manusia, 
terdapat kecenderungn untuk menggali terhadap hal-hal yang mempunyai keterkaitan 
dengan hak-hak dari tersangka maupun terdakwa tanpa melihat dari aspek hak-hak yang 
dimiliki dari para korban.13 

Selanjutnya jika upaya penyelidikan itu dirasa sudah cukup, maka pihak kepolisian 
akan meningkatkan status penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan, yiatu serangkaian 
dari suatu tindakan kepolisian dalam suatu hal dan berdasarkan cara yang telah diatur di 
dalam undang-undang untuk melakukan pencarian dan mengumpulkan terhadap bukti 
permulaan yang cukup guna untuk dibuat terang terhadap suatu tindak pidana yang 
telah terjadi dan agar dapat ditemukan tersangkanya. 

Tetapi dalam praktiknya, kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang kemudian dituangkan kedalam 
berkas perkara, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam berkas 
perkara tersebut. Baik itu kekurangan dalam bentuk kelengkapan formil atau 
kelengkapan administrasi, maupun kelengkapan materil atau kelengkapan mengenai 
rangkaian peristiwa tindak pidana kejahatan dan penerapan pasal yang digunakan 
terhadap tersangkanya. Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 
negara penegak hukum hadir dalam melengkapi terkait dengan apa yang sudah 
dilakukan oleh kepolisian dalam hal melakukan kontrol terhadap berkas perkara yang 
telah diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. 

Bahwa sebelum Penuntut Umum melakukan pelimpahkan berkas perkara yang 
dinyatakan sudah lengkap ke Pengadilan, Penyidik kepolisian harus melimpahkan dahulu 
berkas perkara yang telah lengkap kepada Penuntut Umum. Hal ini diatur didalam 
KUHAP dalam hal penyidik kepolisian telah melengkapi kekeurangan pada berkas 

                                                           
10 Novita Elenanora, Fransiska, “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGANYA (SUATU TINJAUAN TEORITIS,” Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, (2011), hlm. 440. 
11 Nikmah Rosidah, SH., MH, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, (Semarang: Pustaka Magister Semarang), hlm. 14. 
12 Kusfitono, “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN,” Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, 
(2017), hlm. 863. 

13 Dikdik Arief, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Bandung: Rajawali Pers), hlm. 25. 
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punya cakupan yang lebar, punya dana yang banyak dan memakai teknologi yang sangat 
canggih.10 

Berdasarkan dari data-data yang terdapat diatas tersebut, masyarkat harus lebih 
pro aktif untuk melaporkan terhadap setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
dengan membuat laporan kepada kepolisian. Pihak kepolisian selanjutnya akan 
melakukan upaya penyelidikan, yaitu upaya kepolisian dalam melakukan tindakan 
menyelidiki terhadap suatu kasus agar dapat mencari dan memberikan hasil terhadap 
suatu peristiwa yang patut diduga dari suatu tindak pidana kejahatan agar untuk 
ditentukanya dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kejahatan 
narkotika juga melanggar dari kenyamanan publik dan akibat yang timbul dari kejahatan 
yang dapat terjadinya monopoli dari negara sebagai bagian dari representasi pada ranah 
publik atau ranah masyarakat luas.11 Dalam kerangka penegakkan hukum, jika ada 
peristiwa yang patut diduga adalah tindak pidana, maka aparat hukum harus mengambil 
tindakan berdasarkan kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang telah diatur oleh 
peraturan perundang-undangan yang ada.12 

Sering kali hukum dalam penyelesaian perkara pidana terlalu memprioritaskan 
hak-hak dari tersangka maupun dari terdakwa, sedangkan terhadap hak-hak dari korban 
atau pelaku penyalahguna sering tidak begitu diprioritaskan. Sebagaimana yang 
ungkapkan oleh Andi Hamzah yang menerangkan bahwa dalam melakukan pembahasan 
hukum acara pidana, utamanya yang memiliki kaitan dengan hak-hak asasi manusia, 
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dengan hak-hak dari tersangka maupun terdakwa tanpa melihat dari aspek hak-hak yang 
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permulaan yang cukup guna untuk dibuat terang terhadap suatu tindak pidana yang 
telah terjadi dan agar dapat ditemukan tersangkanya. 

Tetapi dalam praktiknya, kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang kemudian dituangkan kedalam 
berkas perkara, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam berkas 
perkara tersebut. Baik itu kekurangan dalam bentuk kelengkapan formil atau 
kelengkapan administrasi, maupun kelengkapan materil atau kelengkapan mengenai 
rangkaian peristiwa tindak pidana kejahatan dan penerapan pasal yang digunakan 
terhadap tersangkanya. Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 
negara penegak hukum hadir dalam melengkapi terkait dengan apa yang sudah 
dilakukan oleh kepolisian dalam hal melakukan kontrol terhadap berkas perkara yang 
telah diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. 

Bahwa sebelum Penuntut Umum melakukan pelimpahkan berkas perkara yang 
dinyatakan sudah lengkap ke Pengadilan, Penyidik kepolisian harus melimpahkan dahulu 
berkas perkara yang telah lengkap kepada Penuntut Umum. Hal ini diatur didalam 
KUHAP dalam hal penyidik kepolisian telah melengkapi kekeurangan pada berkas 

                                                           
10 Novita Elenanora, Fransiska, “BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGANYA (SUATU TINJAUAN TEORITIS,” Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, (2011), hlm. 440. 
11 Nikmah Rosidah, SH., MH, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, (Semarang: Pustaka Magister Semarang), hlm. 14. 
12 Kusfitono, “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN,” Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, 
(2017), hlm. 863. 

13 Dikdik Arief, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Bandung: Rajawali Pers), hlm. 25. 

perkara, maka penyidik kepolisian segera memberikan berkas perkara yang sudah selesai 
kepada Penuntut Umum.14  

Pasal 14 huruf b KUHAP menerangkan bahwa penuntut umum memiliki 
wewenang untuk melaksanakan prapenuntutan jika terdapat kekurangan pada berkas 
perkara dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan 
petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan dari penyidik kepolisian.15 

Pengertian pra penuntutan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 
Kejaksaan) adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh jaksa dalam memantau 
terkait dari perkembangan suatu penyidikan, setelah jaksa menerima surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan yang didapat dari penyidik kepolisian. Setelah itu 
jaksa memberikan petunjuk terkait kekurangan guna dilengkapi oleh penyidik kepolisian 
agar ditentukan apakah berkas perkara tersebut sudah layak untuk dilimpahkan ke 
pengadilan. Pra penuntutan itu sendiri tidak ditemukan didalam Pasal 1 KUHAP yang 
menerangkan mengenai penafsiran-penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang bentuk 
oleh pembuat undang-undang.16 Penuntut umum tidak bisa melakukan upaya penyidikan 
tambahan secara total, yang berarti penuntut umum hanya bisa melaksanakan 
pemeriksaan tambahan kepada saksi dan tersangka.17 

Pentingnya pengetahuan terhadap dari arti unsur-unsur tindak pidana. Bahwa 
sekalipun permasalahan mengenai arti unsur-unsur tindak pidana itu mempunyai sifat 
teoritis, akan tetapi dalam praktek, ini menjadi sangat penting dan akan sangat 
menentukan terkait keberhasilan pembuktian di dalam persidangan pada suatu perkara 
pidana yang sedang berjalan18. Pengertian dari unsur-unsur tindak pidana itu sendiri 
dapat diartikan oleh berbagai doktrin (pendapat ahli) yang ada maupun dari aturan-
aturan yurisprudensi yang ada dalam memberi tentang penafsiran dari suatu rumusan 
perundang-undangan yang awalnya masih belum mengikat atau telah terjadi perubahan 
pengertian, karena atas berkembangnya zaman ini juga akan memberikan terkait 
pengertian dan penjabaran, sehingga akan memudahkan bagi para aparat penegak 
hukum di indonesia dalam menjalankan peraturan hukum yang ada. 19 

Kejaksaan dalam memberikan petunjuk kepada kepolisian perihal berkas perkara 
yang belum lengkap, dituangkan dalam bentuk surat P-19 atau petunjuk yang diberikan 
untuk melengkapi kekurangan terhadap berkas perkara yang sudah diteliti oleh jaksa. 
Setelah kepolisian melengkapi kekurangan terhadap berkas perkara tersebut, lalu 
kejaksaan akan menerbitkan surat P-21 atau surat yang menyatakan bahwa berkas 
perkara dinyatakan sudah lengkap yang kemudian akan disusul dengan tahap 2 atau 
penyerahan tersangka beserta barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan untuk 
diteliti dan dipersiapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan. 

Sebelum melakukan tahap 2 atau bersamaan dengan diterbitkanya P-21, seorang 
jaksa juga harus mempersiapkan surat rencana dakwaan yang dipakai pada saat 
penyerahan tersangka beserta petunjuk barang bukti oleh penyidik kepolisian kepada 
kejaksaan. Dalam hal menyusun pembuatan rencana surat dakwaan, seorang jaksa harus 
memahami terlebih dahulu perihal rangkaian peristiwa kejahatan dan penerapan pasal 

                                                           
14Aulia Pagar Alam, Nova, “EFEKTIVITAS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM,” Journal Of Lex 

Generalis, Vol. 1, No. 6, (2020), hlm. 915. 
15 Paskhalis Sumelang, Christy, “KEDUDUKAN SPDP DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP (KAJIAN PUTUSAN 

MK NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP),” Lex 
Crimen, Vol. VII, No. 3, (2018), hlm. 177. 

16 Kawengian, Kalvin, “WEWENANG PRA PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PASAL 14 HURUF B KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015),” 
Lex Crimen, Vol. VI, No. 4, (2017), hlm. 95. 

17 R. Pongoh, Ronaldo, “PERSOALAN PRAPENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA MNURUT KUHAP,” Lex Crimen, Vol. IX, 
No. 3, (2020), hlm. 180. 

18 Bambang Waluyo, 2004, Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 28. 
19 Ibid. hlm. 71. 
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terhadap tersangka yang ada dalam berkas perkara. Karena dalam menyusun rencana 
surat dakwaan tersebut, jaksa harus cermat dan teliti dalam menguraikan rangkaian 
peristiwa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan kejahatanya, serta jaksa juga 
harus tepat dalam memilih jenis dakwaan apa yang sesuai untuk dipergunakan. Karena 
rencana surat dakwaan yang dibuat pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, 
mempunyai fungsi dalam membantu jaksa dalam meneliti tersangka yang diserahkan 
oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan yang dimana rencana surat dakwaan tersebut 
akan disesuaikan dengan keterangan tersangka yang kemudian jika dirasa rencana surat 
dakwaan tersebut sudah cukup pada saat penelitian tersangka, maka rencana surat 
dakwaan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai surat dakwaan yang akan 
dilimpah ke pengadilan dan dibacakan pada saat persidangan berlangsung. Karena surat 
dakwaan yang diuraikan secara cermat, teliti dan pas dengan jenisnya akan menjadi 
senjata jaksa untuk mengikat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa guna 
sebagai dasar pembuktian selama proses persidangan berlangsung. 

Upaya penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan di Indonesia, khususnya 
dalam ranah pemidanaan, harus memakai pendekatan norma yang bersifat menjatuhkan 
hukuman bagi para pelaku kejahatan, agar membuat jera bagi pelakunya. Kehadiran 
penegakan hukum juga harus mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaanya, baik itu 
pada tingkat penyidik, penuntut umum sampai dengan tingkat pengadilan, juga harus 
mempunyai prespektif yang sejalan sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan 
masyarakat.20 

Keberhasilan penuntutan oleh penuntut umum didasari atas kesempurnaan dari hasil 
penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik kepolisian. Proses penyidikan yang 
tertuang didalam berkas perkara yang dilaksanakan oleh penyidik serta tugas penuntutan 
yang dilaksanakan oleh penuntut umum, maupun dalam ranah persidangan oleh hakim, 
tidak bisa disebut sebagai tugas yang mengerucut, tetapi merupakan wewenang yang saling 
berkaitan antara satu dengan yang lainya diantara ketiga Instansi penegak hukum tersebut 
dalam menuntaskan keberhasilan penanganan suatu perkara tindak pidana yang telah 
berjalan. Oleh karena itu, penuntut umum mempunyai tugas yang sangat penting di dalam 
menjalankan peranan fungsi antara penyidik, penuntutan, dan peradilan dalam memproses 
suatu tindak kejahatan yang dituangkan dalam berkas perkara yang berjalan.21 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Pengertian Surat Dakwaan 

Surat dakwaan adalah landasan dari pembuktian yang dilakukan dengan 
pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di muka persidangan, dengan hakim sebagai 
penentu dan akan mempertimbangkan apakah uraian yang ada didalam surat dakwaan 
itu sudah benar atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang 
nantinya akan menjadi dasar penjatuhan putusan oleh hakim.22 

Tuntutan di dalam perdata disebut sebagai surat gugatan, tetapi lain hal jika di 
dalam pidana maka disebut sebagai surat dakwaan. Antara satu dengan yang lainya 
mempunyai kesamaan karena dalam hal hakim memeriksan terhadap suatu perkara yang 
ada dalam batas-batas yang ada di dalam surat gugatan maupun surat dakwaan itu 
hakim dalam memutus.23 Tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu jika surat gugatan dibuat 

                                                           
20 Winjaya Laksana, Andri, “PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN 

SISTEM REHABILITASI DI BADAN NASIONAL NARKOTIKA,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, (2016), hlm. 
254. 

21 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, Modul Pra Penuntutan Diklat Pembentukan Jaksa, 
(Jakarta: Badan Diklat Press), hlm. 1. 

22 Yoel Tendean, Valentino, “BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA,” Lex Crimen, Vol. VII, No. 
5, (2018), hlm. 143. 

23 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 167. 
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terhadap tersangka yang ada dalam berkas perkara. Karena dalam menyusun rencana 
surat dakwaan tersebut, jaksa harus cermat dan teliti dalam menguraikan rangkaian 
peristiwa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan kejahatanya, serta jaksa juga 
harus tepat dalam memilih jenis dakwaan apa yang sesuai untuk dipergunakan. Karena 
rencana surat dakwaan yang dibuat pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, 
mempunyai fungsi dalam membantu jaksa dalam meneliti tersangka yang diserahkan 
oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan yang dimana rencana surat dakwaan tersebut 
akan disesuaikan dengan keterangan tersangka yang kemudian jika dirasa rencana surat 
dakwaan tersebut sudah cukup pada saat penelitian tersangka, maka rencana surat 
dakwaan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai surat dakwaan yang akan 
dilimpah ke pengadilan dan dibacakan pada saat persidangan berlangsung. Karena surat 
dakwaan yang diuraikan secara cermat, teliti dan pas dengan jenisnya akan menjadi 
senjata jaksa untuk mengikat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa guna 
sebagai dasar pembuktian selama proses persidangan berlangsung. 

Upaya penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan di Indonesia, khususnya 
dalam ranah pemidanaan, harus memakai pendekatan norma yang bersifat menjatuhkan 
hukuman bagi para pelaku kejahatan, agar membuat jera bagi pelakunya. Kehadiran 
penegakan hukum juga harus mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaanya, baik itu 
pada tingkat penyidik, penuntut umum sampai dengan tingkat pengadilan, juga harus 
mempunyai prespektif yang sejalan sesuai dengan tuntutan hukum dan keadilan 
masyarakat.20 

Keberhasilan penuntutan oleh penuntut umum didasari atas kesempurnaan dari hasil 
penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik kepolisian. Proses penyidikan yang 
tertuang didalam berkas perkara yang dilaksanakan oleh penyidik serta tugas penuntutan 
yang dilaksanakan oleh penuntut umum, maupun dalam ranah persidangan oleh hakim, 
tidak bisa disebut sebagai tugas yang mengerucut, tetapi merupakan wewenang yang saling 
berkaitan antara satu dengan yang lainya diantara ketiga Instansi penegak hukum tersebut 
dalam menuntaskan keberhasilan penanganan suatu perkara tindak pidana yang telah 
berjalan. Oleh karena itu, penuntut umum mempunyai tugas yang sangat penting di dalam 
menjalankan peranan fungsi antara penyidik, penuntutan, dan peradilan dalam memproses 
suatu tindak kejahatan yang dituangkan dalam berkas perkara yang berjalan.21 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Pengertian Surat Dakwaan 

Surat dakwaan adalah landasan dari pembuktian yang dilakukan dengan 
pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di muka persidangan, dengan hakim sebagai 
penentu dan akan mempertimbangkan apakah uraian yang ada didalam surat dakwaan 
itu sudah benar atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang 
nantinya akan menjadi dasar penjatuhan putusan oleh hakim.22 

Tuntutan di dalam perdata disebut sebagai surat gugatan, tetapi lain hal jika di 
dalam pidana maka disebut sebagai surat dakwaan. Antara satu dengan yang lainya 
mempunyai kesamaan karena dalam hal hakim memeriksan terhadap suatu perkara yang 
ada dalam batas-batas yang ada di dalam surat gugatan maupun surat dakwaan itu 
hakim dalam memutus.23 Tetapi juga terdapat perbedaan, yaitu jika surat gugatan dibuat 

                                                           
20 Winjaya Laksana, Andri, “PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN 

SISTEM REHABILITASI DI BADAN NASIONAL NARKOTIKA,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2, (2016), hlm. 
254. 

21 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, Modul Pra Penuntutan Diklat Pembentukan Jaksa, 
(Jakarta: Badan Diklat Press), hlm. 1. 

22 Yoel Tendean, Valentino, “BATALNYA SURAT DAKWAAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA,” Lex Crimen, Vol. VII, No. 
5, (2018), hlm. 143. 

23 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 167. 

oleh pihak yang merasa rugi, maka berbeda dengan surat dakwaan yang dibuat oleh 
penuntut umum dengan tidak melihat daripada kemauan dari pihak korban.24 

Secara umum surat dakwaan dapat diartikan oleh berbagai para pakar hukum 
mengenai pengertian dari surat akta yang berisi tentang perumusan ataupun kesimpulan 
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang kemudian dikaitkan 
dengan pasal-pasal tindak pidana yang telah dilanggar dan nantinya akan didakwakan 
kepada terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu surat dakwaan tersebut akan menjadi awal 
pemeriksaan oleh hakim didalam persidangan di pengadilan.25 

Menurut salah satu pakar Rusli Muhammad,26 di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menyebutkan pengertian dari surat dakwaan, 
tetapi di dalam KUHAP hanya menerangkan terkait ciri dan isian dari surat dakwaan 
sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 143 ayat (2), yaitu : “Penuntut umum 
menyusun isi dari surat dakwaan yang berisi tanggal dan bubuhi tanda tangan dengan 
isi: 
a. Nama lengkap terdakwa, tempat tanggal lahir terdakwa, umur ataupun tanggal lahir 

terdakwa, jenis kelamin terdakwa, kebangsaan terdakwa, alamat terdakwa, agama 
terdakwa dan pekerjaan terdakwa. 

b. Uraian yang disusun secara lugas, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang akan 
didakwakan kepadanya dengan disertakan waktu dan tempat tindak pidana tersebut 
dilakukan. 

Surat dakwaan di dalam KUHAP tidak dijelaskan sebagai dasar dari pemeriksaan 
oleh hakim di persidangan, tetapi dari rumusan yang terdapat dari Pasal 140 ayat 1, Pasal 
141, Pasal 143 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 155 ayat 1 huruf a ataupun dari 
pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dan di dalam 
praktik persidangan pidana yang ada di Indonesia, maka bisa didapat kesimpulan 
bahwasanya surat dakwaan tersebut adalah dasar bagi hakim untuk dilakukanya 
pemeriksaan kepada terdakwa dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu surat 
dakwaan selain sebagai suatu dasar untuk dilakukanya pemeriksaan oleh hakim di dalam 
persidangan, juga berfungsi sebagai pondasi bagi penuntut umum untuk mengajukan 
tuntutan pidana kepada terdakwa nanti serta bagi terdakwa sebagai dasar untuk 
meakukan pembelaan atas didirnya yang kemudian sebagai acuan oleh hakim untuk 
dibuat bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan kelak. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut, maka dapat ditarik kesumpulan bahwa 
surat dakwaan adalah suatu dasar dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang 
telah dituangkan dalam hasil penyidikan yang kemudian disusun dalam bentuk akta 
dakwaan untuk sebagai dasar acuan hasil penyidikan tersebut ke dalam suatu 
pemeriksaan di pengadilan guna diperoleh putusan oleh hakim terkait dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa yang telah disangkakan kepadanya. Tanpa adanya surat 
dakwaan, maka penyidikan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa 
tidak akan bisa dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemutusan oleh hakim di dalam 
persidangan. 
 
2. Fungsi Surat Dakwaan 

Membuat surat dakwaan merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah karena 
dalam proses pembuatanya harus mempunyai seni dan teknik tersendiri. Karena pada 
saat membuat surat dakwaan, seorang penuntut umum diharuskan untuk dapat 
menggambarkan di meja persidangan tersebut di pengadilan nanti yang dilihat oleh 
terdakwa, penasehat hukum, saksi-saksi dan para hakim. Oleh karena itu pembuat dari 

                                                           
24 Ibid. 
25 M. Yahya Harahap, 1997, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 414. 
26 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 83. 
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surat dakwaan tersebut juga harus memahami terkait fungsi dari surat dakwaan yang 
mempunyai 3 (tiga) dimensinya.27 

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 KUHAP mengisyaratkan bahwa yang mempunyai 
wewenang untuk membikin surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan 
kapabilitas dari fungsi surat dakwaan seperti tersebut, maka Penuntut Umum harus 
mempunyai kapasitas dalam membuat surat dakwaan yang nantinya akan dijadikan 
sebagai awalan pemeriksaan di sidang pengadilan nanti. Karena surat dakwaan akan 
dijadikan sebagai batasan dalam pemeriksaan di persidangan.28 Hakim harus 
mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terjadi yang hanya terdapat di dalam surat 
dakwaan saja. Terkait dengan hakim yang menemui surat dakwaan yang menyalahi dari 
hasil pemeriksaan penyidikan sebelumnya, maka hakim dapat menyatakan surat 
dakwaan tersebut tidak cermat dan dapat dinyatkan batal. 

Alasan bagi hakim terkait mengambil putusan tersebut juga didukung oleh 
pernyataan dari B. M Traverne, yaitu bahwa keseluruhan dari isi surat dakwaan yang 
telah terbukti di dalam persidangan, tentunya harus dijadikan sebagai dasar oleh hakim 
dalam mengambil keputusan, yakni dengan hal-hal yang bisa dinyatakan terbukti dalam 
persidangan nanti dan juga ditemukan kembali didalam isi dari surat dakwaan tersebut. 
29 

Berdasarkan bunyi dari Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 2 b KUHAP, pemeriksaan 
pada saat persidangan tidak bisa dilanjut apabila terdakwa tidak mengerti terkait tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Aturan ini adalah manifestasi dari perlindungan dari 
hak asasi yang dimiliki terdakwa agar sebagai penjamin bagi pelaksanaan suatu Fair Trial 
bagi terdakwa yang dituntu di persidangan.30 

Ada 3 (tiga) fungsi surat dakwaan, pertama fungsi surat dakwaan untuk penuntut 
umum, kedua surat dakwaan untuk terdakwa dan ketiga surat dakwaan untuk hakim, 
dengan penjabaran sebagai berikut31 : 
1. Fungsi Surat Dakwaan untuk Penuntut Umum. 

a. Sebagai dasar atau awal dalam melakukan penuntutan. 
 Berdasarkan Pasal 143 Ayat 1, penuntut umum dalam melakukan pelimpahan 

perkara pidana ke tingkat pengadilan negeri dengan melakukan permintaan supaya 
segera untuk diadilinya perkara tersebut. Dengan disertai oleh surat dakwaan. 
Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai pemain dari pembuatan surat 
dakwaan yang merupakan sebagai awal dan batas untuk dilakukan pemeriksaan di 
pengadilan. 

b. Sebagai awal untuk mempersiapkan dan mengajukan dalam melakukan suatu 
tuntutan pidana. Yaitu keseluruhan dari isi dalam surat dakwaan yang terbukti di 
dalam persidangan adalah sebagai awalan bagi penuntut umum dalam membuat 
suatu analisis yuridis di dalam pengajuan tuntutan pidananya, terkait dengan apa 
yang dinyatakan terbukti di dalam analisis fakta dalam sidang yang harus bisa 
ditemukan di dalam surat dakwaan. 

c. Sebagai awal alasan untuk melakukan pengajuan upaya hukum. Yaitu pada saat 
penuntut umum tidak menerima terhadap putusan oleh hakim, maka penuntut 
umum dapat mengajukan upaya banding atau kasasi disertai dengan memori 
banding atau memori kasasi dan juga dengan kontra memori banding atau kontra 
memori kasasi yang berdasarkan surat dakwaan. 

 
 

                                                           
27 Osman Simanjuntak, 2005, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 39. 
28 Prapto Soepardi, 1998, Surat Dakwaan, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 14. 
29 Andi Hamzah, op.cit. hlm. 169. 
30 I. A Nederburgh dikutip oleh A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. 
31 Lila Agustina, 2017, Modul Surat Dakwaan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), (Jakarta: Badiklat Press), hlm. 18. 
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surat dakwaan tersebut juga harus memahami terkait fungsi dari surat dakwaan yang 
mempunyai 3 (tiga) dimensinya.27 

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 KUHAP mengisyaratkan bahwa yang mempunyai 
wewenang untuk membikin surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan 
kapabilitas dari fungsi surat dakwaan seperti tersebut, maka Penuntut Umum harus 
mempunyai kapasitas dalam membuat surat dakwaan yang nantinya akan dijadikan 
sebagai awalan pemeriksaan di sidang pengadilan nanti. Karena surat dakwaan akan 
dijadikan sebagai batasan dalam pemeriksaan di persidangan.28 Hakim harus 
mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terjadi yang hanya terdapat di dalam surat 
dakwaan saja. Terkait dengan hakim yang menemui surat dakwaan yang menyalahi dari 
hasil pemeriksaan penyidikan sebelumnya, maka hakim dapat menyatakan surat 
dakwaan tersebut tidak cermat dan dapat dinyatkan batal. 

Alasan bagi hakim terkait mengambil putusan tersebut juga didukung oleh 
pernyataan dari B. M Traverne, yaitu bahwa keseluruhan dari isi surat dakwaan yang 
telah terbukti di dalam persidangan, tentunya harus dijadikan sebagai dasar oleh hakim 
dalam mengambil keputusan, yakni dengan hal-hal yang bisa dinyatakan terbukti dalam 
persidangan nanti dan juga ditemukan kembali didalam isi dari surat dakwaan tersebut. 
29 

Berdasarkan bunyi dari Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 2 b KUHAP, pemeriksaan 
pada saat persidangan tidak bisa dilanjut apabila terdakwa tidak mengerti terkait tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Aturan ini adalah manifestasi dari perlindungan dari 
hak asasi yang dimiliki terdakwa agar sebagai penjamin bagi pelaksanaan suatu Fair Trial 
bagi terdakwa yang dituntu di persidangan.30 

Ada 3 (tiga) fungsi surat dakwaan, pertama fungsi surat dakwaan untuk penuntut 
umum, kedua surat dakwaan untuk terdakwa dan ketiga surat dakwaan untuk hakim, 
dengan penjabaran sebagai berikut31 : 
1. Fungsi Surat Dakwaan untuk Penuntut Umum. 

a. Sebagai dasar atau awal dalam melakukan penuntutan. 
 Berdasarkan Pasal 143 Ayat 1, penuntut umum dalam melakukan pelimpahan 

perkara pidana ke tingkat pengadilan negeri dengan melakukan permintaan supaya 
segera untuk diadilinya perkara tersebut. Dengan disertai oleh surat dakwaan. 
Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai pemain dari pembuatan surat 
dakwaan yang merupakan sebagai awal dan batas untuk dilakukan pemeriksaan di 
pengadilan. 

b. Sebagai awal untuk mempersiapkan dan mengajukan dalam melakukan suatu 
tuntutan pidana. Yaitu keseluruhan dari isi dalam surat dakwaan yang terbukti di 
dalam persidangan adalah sebagai awalan bagi penuntut umum dalam membuat 
suatu analisis yuridis di dalam pengajuan tuntutan pidananya, terkait dengan apa 
yang dinyatakan terbukti di dalam analisis fakta dalam sidang yang harus bisa 
ditemukan di dalam surat dakwaan. 

c. Sebagai awal alasan untuk melakukan pengajuan upaya hukum. Yaitu pada saat 
penuntut umum tidak menerima terhadap putusan oleh hakim, maka penuntut 
umum dapat mengajukan upaya banding atau kasasi disertai dengan memori 
banding atau memori kasasi dan juga dengan kontra memori banding atau kontra 
memori kasasi yang berdasarkan surat dakwaan. 

 
 

                                                           
27 Osman Simanjuntak, 2005, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 39. 
28 Prapto Soepardi, 1998, Surat Dakwaan, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 14. 
29 Andi Hamzah, op.cit. hlm. 169. 
30 I. A Nederburgh dikutip oleh A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana. 
31 Lila Agustina, 2017, Modul Surat Dakwaan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), (Jakarta: Badiklat Press), hlm. 18. 

2. Fungsi Surat Dakwaan untuk pihak Terdakwa / Penasihat Hukum. 
a. Sebagai sarana untuk melakukan keberatan. 
    Berdasarkan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, pihak terdakwa/penasihat hukum 

mempunyai hak untuk mengajukan upaya keberatan terkait pengadilan tidak 
mempunyai wewenang untuk mengadili perkara atau dakwaan tidak bisa diterima 
atau surat dakwaan dapat dibatalkan. Keberatan tersebut akan dipertimbangkan 
oleh hakim untuk nantinya diambil keputusan. 

b. Sebagai dasar melakukan pembelaan. 
    Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 160 ayat (1) c KUHAP, terdakwa mempunyai hak 

untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan baginya yang dikenal juga 
sebagai saksi A de Charge yang kemudian keterangan tersebut akan dimasukan ke 
dalam nota yang berisi pembelaan atau pleidoi. Surat dakwaan juga merupakan 
dasar bagi terdakwa untuk mempersapkan pembelaan terhadap surat dakwaan 
pidana yang telah dibacakan dan didakwa kepada terdakwa dan kepentingan lain 
yang berhubungan dengan pemeriksaan dari suatu perkara tindak pidana di muka 
persidangan.32 

c. Sebagai sarana untuk mengajukan upaya hukum. 
    Terdakwa juga mempunyai hak untuk tidak langsung menerima putusan yang 

dibacakan pengadilan, yang dimana dalam terdakwa tidak menerima putusan 
tersebut, maka terdakwa akan mengajukan banding atau kasasi disertai dengan 
membuat memori banding maupun memori kasasi dengan alasan harus didasari 
atas surat dakwaan penuntut umum. 

3. Fungsi Surat Dakwaan untuk Hakim. 
a. Sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan di persidangan. 
    Surat dakwaan merupakan batas dasar untuk melakukan pemeriksaan di 

persidangan, yang dimana pertanyaan dan pembuktian tersebut harus berdasarkan 
dengan isi surat dakwaan. 

b. Sebagai sarana mengambil atau menjatuhkan suatu putusan. 
Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan selain pasal yang tidak didakwakan keada 
terdakwa agar tidak dianggap melampaui batas kewenanganya, kecuali tindak 
pidana tertentu. 

 
3. Prosedur Penyusunan Surat Dakwaan Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum 

Surat dakwaan adalah senjata atau mahkota bagi seorang penuntut umum, dapat 
dikatakan demikian, karena surat dakwaan merupakan awal atau dasar atau pondasi bagi 
seorang penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang sedang 
ditangani di pengadilan. Sebagai mahkota bagi penuntut umum, sudah seharusnya surat 
dakwaan bisa dipertanggungjawabkan di persidangan. Terhadap penyusunan surat 
dakwaan, dapat dilihat lebih awal yaitu pada tahap prapenuntutan, merupakan tahapan 
dimana seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
dari polisi.33 

Sejak menerima SPDP oleh penyidik, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan 
menerbitkan Surat Formulir berkode P-16, yang dimana dari surat inilah yang akan 
mengubah satus jaksa menjadi penuntut umum. Dalam Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum. 

                                                           
32 Simanjuntak, Freddy. “PENERAPAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HUKUM 

POSITIF INDONESIA,” Doktrina : Journal Of Law, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 126. 
33 Martiman Projohanidjojo, 2002, Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 6. 
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Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dapat dinyatakan sah 
apabila memenuhi syarat, yaitu34 : 
1. Memenuhi Syarat Akta. 

Harus terdapat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. 
2. Memenuhi Syarat Formil. 

Memuat tentang identitas lengkap dari terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Tersangka di penyidikan, antara lain : nama secara lengkap, tempat dan 
tanggal lahir, umur atau usia, tanggal kelahiran, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal atau alamat, agama dan pekerjaan. 

3. Memenuhi Syarat Materil. 
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan diharuskan mempunyai 
uraian secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakanya 
serta mencantumkan waktu dan lokasi tindak pidana tersebut dilakukan. 

Di dalam KUHAP, tidak mempunyai aturan mengenai hal-hal yang dimaksud 
dengan istilah “lengkap, jelas dan cermat”. Berdasarkan Himbauan dari Surat Edaran 
Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/JA/11/1993 tertanggal 16 November 1993 tentang 
Pembuatan Surat Dakwaan Juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor: B-607/E/11/1993 
tertanggal 22 November 1993 mengenai Pembuatan Surat Dakwaan, yang dimaksud 
dengan : 
a. Cermat 

Adalah uraian yang berdasarkan merujuk terhadap pidana terkait dengan tanpa 
adanya kekeliruan atau kekurangan yang dapat menyebaban surat dakwaan tersebut 
batal demi hukum atau bisa dilakukan pembatalkan atau bisa dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet onvankelijk verklaard). Penuntut umum diharuskan cermat dalam 
membuat isi dari surat dakwaan. 

b. Jelas 
Adalah uraian-uraian yang jelas dan mudah untuk dipahami dengan dibuatnya redaksi 
yang mengaitkan fakta-fakta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan unsur-unsur pasal terhadap tindak pidana yang akan didakwakanya nanti, 
oleh karena itu terdakwa yang mendengar pembacaan surat dakwaan atau 
membacanya juga akan memahami dan akan mendapatkan gambaran atau rangkaian 
kedapan tentang siapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindak pidana 
yang dilakukan, kapan waktu kejadian dan lokasi dari tindak pidana tersebut 
dilakukan. Serta apa saja akibatnya yang bisa ditimbulkan dan mengapa terdakwa 
melakukan tindak pidana tersebut. 

c. Lengkap 
 Adalah uraian-uraian yang secara utuh dan bulat yang bisa menggambarkan 

mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, 
disertai dengan waktu kejadian dan lokasi tindak pidana tersebut. 

Selain harus dibuat secara cermat, lengkap dan jelas, surat dakwaan juga harus 
terdapat tempus dan locus delicti.35 Perumusan bentuk surat dakwaan ditentukan oleh 
suatu tindak pidana yang terjadi, apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh hanya 
satu orang saja atau dengan turut serta atau penyertaan, perbarengan atau concurcus. 
Dari corak dan jenis tindak pidana yang terjadi, maka diketahui menjadi beberapa bentuk 
dakwaan.36 Antara lain : 
1. Dakwaan Tunggal 

Adalah jika ada satu orang maupun orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan 
tindak pidana, maka penuntut umum bisa berkeyakinan dengan tindak pidana 

                                                           
34 Theresia Terok, Melati, “SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK 

PERADILAN PIDANA,” Lex Crimen, Vol. X, No. 2, (2021), hlm. 140. 
35 Suharto RM, op.cit, hlm. 32. 
36 Osman Simanjuntak, op.cit, hlm. 59. 
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Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dapat dinyatakan sah 
apabila memenuhi syarat, yaitu34 : 
1. Memenuhi Syarat Akta. 

Harus terdapat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. 
2. Memenuhi Syarat Formil. 

Memuat tentang identitas lengkap dari terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Tersangka di penyidikan, antara lain : nama secara lengkap, tempat dan 
tanggal lahir, umur atau usia, tanggal kelahiran, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal atau alamat, agama dan pekerjaan. 

3. Memenuhi Syarat Materil. 
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan diharuskan mempunyai 
uraian secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakanya 
serta mencantumkan waktu dan lokasi tindak pidana tersebut dilakukan. 

Di dalam KUHAP, tidak mempunyai aturan mengenai hal-hal yang dimaksud 
dengan istilah “lengkap, jelas dan cermat”. Berdasarkan Himbauan dari Surat Edaran 
Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/JA/11/1993 tertanggal 16 November 1993 tentang 
Pembuatan Surat Dakwaan Juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor: B-607/E/11/1993 
tertanggal 22 November 1993 mengenai Pembuatan Surat Dakwaan, yang dimaksud 
dengan : 
a. Cermat 

Adalah uraian yang berdasarkan merujuk terhadap pidana terkait dengan tanpa 
adanya kekeliruan atau kekurangan yang dapat menyebaban surat dakwaan tersebut 
batal demi hukum atau bisa dilakukan pembatalkan atau bisa dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet onvankelijk verklaard). Penuntut umum diharuskan cermat dalam 
membuat isi dari surat dakwaan. 

b. Jelas 
Adalah uraian-uraian yang jelas dan mudah untuk dipahami dengan dibuatnya redaksi 
yang mengaitkan fakta-fakta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan unsur-unsur pasal terhadap tindak pidana yang akan didakwakanya nanti, 
oleh karena itu terdakwa yang mendengar pembacaan surat dakwaan atau 
membacanya juga akan memahami dan akan mendapatkan gambaran atau rangkaian 
kedapan tentang siapa orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindak pidana 
yang dilakukan, kapan waktu kejadian dan lokasi dari tindak pidana tersebut 
dilakukan. Serta apa saja akibatnya yang bisa ditimbulkan dan mengapa terdakwa 
melakukan tindak pidana tersebut. 

c. Lengkap 
 Adalah uraian-uraian yang secara utuh dan bulat yang bisa menggambarkan 

mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, 
disertai dengan waktu kejadian dan lokasi tindak pidana tersebut. 

Selain harus dibuat secara cermat, lengkap dan jelas, surat dakwaan juga harus 
terdapat tempus dan locus delicti.35 Perumusan bentuk surat dakwaan ditentukan oleh 
suatu tindak pidana yang terjadi, apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh hanya 
satu orang saja atau dengan turut serta atau penyertaan, perbarengan atau concurcus. 
Dari corak dan jenis tindak pidana yang terjadi, maka diketahui menjadi beberapa bentuk 
dakwaan.36 Antara lain : 
1. Dakwaan Tunggal 

Adalah jika ada satu orang maupun orang lain yang ikut serta melakukan perbuatan 
tindak pidana, maka penuntut umum bisa berkeyakinan dengan tindak pidana 

                                                           
34 Theresia Terok, Melati, “SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA PRAKTIK 

PERADILAN PIDANA,” Lex Crimen, Vol. X, No. 2, (2021), hlm. 140. 
35 Suharto RM, op.cit, hlm. 32. 
36 Osman Simanjuntak, op.cit, hlm. 59. 

tersebut dilakukan secara berbarengan dan perbuatan berlanjut. 
2. Dakwaan Alternatif atau Dakwaan Pilihan 

Adalah dalam tahap proses penyidikan oleh polisi dan telah memenuhi dari unsur-
unsur pasal, tetapi hanya diyakini satu tindak pidana dan membuat penuntut umum 
ragu untuk surat dakwaanya, maka penuntu umum bisa membuat surat dakwaan 
dengan pasal yang lain. 

3. Dakwaan Subsider atau Dakwaan Pengganti. 
Apabila hanya terdapat satu tindak pidana saja yang terjadi, tetapi penuntut umum 
mempunyai keraguan apakah yang akan terbukti tindak pidana lain. Dakwaan 
subsider ini dapat diterapkan antara dua tindak pidana yang setara maupun sejenis. 

4. Dakwaan Kumulasi. 
Apabila di dalam satu surat dakwaan yang didakwakan terdapat lebih dari satu tindak 
pidana secara bersama yang masing-masing bisa berdiri sendiri, baik itu karena 
ancaman pidana yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Di dalam dakwaan ini, 
penuntut umum dan hakim harus membuktikan dakwaanya satu per satu terhadap 
dakwaan yang terbukti. 

5. Dakwaan Kombinasi atau Dakwaan Gabungan. 
Apabila dakwaan yang dibuat apabila seseorang atau beberapa orang yang sama-sama 
melakukan suatu tindak pidana yang dapat beridiri secara mandiri dan diantara dari 
tindak pidana tersebut, penuntut umum mempunyai keraguan terhadap tindak pidana 
yang terjadi. Jadi dakwaan ini adalah dakwaan kumulasi dan dari diantara dakwaan 
kumulasi itu terdapat dakwaan dalam format yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada 
Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang memegang Berkas Perkara dari Polres Lampung 
Utara dengan nomor BP/48/IV/2020/ Resnarkoba An. Tersangka HASSAN SANUSI 
Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN menerangkan bahwa setelah Pemberkasan sudah 
dilakukan pemberkasan secara terpisah atau Splitzing Vide Pasal 142 KUHAP dari Berkas 
Perkara sebelumnya yang berisikan 3 (Tiga) orang tersangka, yaitu : I HASSAN SANUSI 
Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL 
KIROM dan Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI. Maka selanjutnya 
terhadap Berkas Perkara dari Polres Lampung Utara dengan nomor BP / 48 / IV / 
2020/Resnarkoba An. Tersangka HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN 
diterapkan jenis Surat Dakwaan gabungan antara Jenis Surat Dakwaan Kumulasi dengan 
Surat Dakwaan Primer Subsider, yaitu: Kesatu Primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 yang 
artinya tersangka dikenakan Dakwaan Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana 
tersangka tersebut didakwa Primer sebagai Penjual, Subsider sebagai Orang yang 
Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang yang Juga Menyalahgunakan shabu-shabu 
bagi diri sendiri.37 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Mantan Kepala 
Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerangkan bahwa 
prosedur penyusunan Surat Dakwaan perkara Narkotika seperti yang sudah dijelaskan 
oleh Jaksa Budiawan sudah melalui mekanisme Rapat / Ekspose terlebih dahulu untuk 
menentukan Jenis Dakwaan apa yang nanti akan digunakan. Karena penentuan Jenis 
Surat Dakwaan sangat penting bagi Penuntut Umum yang akan melakukan persidangan 
nanti. Setelah Jenis Surat Dakwaan dipaparkan dan dikaji serta dipilih melalui Rapat / 
Ekspose tersebut. Kemudain Surat Dakwaan tersebut layak untuk dilimpahkan di 
Pengadilan dan siap untuk sebagai dasar Pembuktian di Persidangan berupa dasar untuk 

                                                           
37 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
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Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Tersangka dan Barang Bukti, hingga tahap 
Penuntutan di Persidangan.38 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendala-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

Bahwa untuk sampai pada suksesnya penyusunan Surat Dakwaan, maka Penuntut 
Umum bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian harus mempedomani dari Teori 
Penegakan Hukum itu sendiri, adapun menurut Joseph Goldstein, Penegakan Hukum 
pidana terdapat 3 bagian yaitu : 
1. Total enforcement. 

Bahwa yang dimaksusd dalam teori penegakan dari hukum pidana secara maksimal 
ini, adalah Jaksa dan Polisi dalam menjalankan tugasnya sangat diatur secara ketat 
oleh hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Antara lain 
mencakup mengenai aturan-aturan tentang penangkapan, penggeledahan, 
penahanan, penyitaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan formil dalam berkas 
perkara. Serta Penyidik Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan 
terhadap saksi maupun tersangka yang dilakukan untuk memenuhi kelengkapan 
persyaratan materil dalam berkas perkara yang bertujuan untuk membuat terang 
benderang terkait fakta yang ada dalam suatu tindak pidana yang disangkakan, yang 
dimana dari persyaratan formil dan materil tersebut akan dijadikan dasar sebagai 
pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Disamping itu juga terdapat hukum 
pidana substantif sendiri yang memberikan tentang batasan-batasan. Contohnya 
adalah dibutuhkan terlebih dahulu tentang aduan sebagai dari syarat dalam 
melakukan penuntutan pada suatu delik yang bersifat aduan (klachtdelicten). Serta 
dalam hal yang dibatasi ini bisa disebut sebagai area of no enforcement.  

2. Full Enforcement. 
Bahwa yang dimaksud dalam teori penegakan hukum pidana secara penuh ini ini 
adalah merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum secara total. Jadi secara 
garis besar kurang lebih mempunyai kesamaan dengan penegakan hukum secara 
total. 

3. Actual Enforcement. 
Bahwa yang dimaksud dalam teori penegakan hukum pidana secara aktual adalah 
penegakan hukum secara nyata yang dijalankan oleh Penyidik Kepolisian setelah 
menerima petunjuk dari jaksa terhadap kekurangan yang ada dalam berkas perkara, 
seperti batas waktu penahanan yang dipunyai oleh polisi untuk melengkapi 
kekurangan berkas perkara, personil kepolisian yang turun ke lapangan dalam 
menjalankan petunjuk pemberkasan dari penuntut umum apakah sudah mencukupi 
atau belum, serta dana operasional dari polres untuk melakukan pemberkasan itu 
tersendiri, apakah masih tersedia atau tidak yang mana dana tersebut akan 
menunjang kepolisian dalam pembuatan berkas perkara yang dalam praktek di 
lapangan digunakan untuk mobilisasi polisi untuk setiap hal yang diperlukan untuk 
melengkapi petunjuk kekurangan dalam berkas perkara, seperti ongkos fotokopi 
berkas perkara, uang transportasi untuk turun kelapangan dan lain sebagainya. 

 
 
 
 

                                                           
38 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
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Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Tersangka dan Barang Bukti, hingga tahap 
Penuntutan di Persidangan.38 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendala-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

Bahwa untuk sampai pada suksesnya penyusunan Surat Dakwaan, maka Penuntut 
Umum bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian harus mempedomani dari Teori 
Penegakan Hukum itu sendiri, adapun menurut Joseph Goldstein, Penegakan Hukum 
pidana terdapat 3 bagian yaitu : 
1. Total enforcement. 

Bahwa yang dimaksusd dalam teori penegakan dari hukum pidana secara maksimal 
ini, adalah Jaksa dan Polisi dalam menjalankan tugasnya sangat diatur secara ketat 
oleh hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Antara lain 
mencakup mengenai aturan-aturan tentang penangkapan, penggeledahan, 
penahanan, penyitaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan formil dalam berkas 
perkara. Serta Penyidik Kepolisian dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan 
terhadap saksi maupun tersangka yang dilakukan untuk memenuhi kelengkapan 
persyaratan materil dalam berkas perkara yang bertujuan untuk membuat terang 
benderang terkait fakta yang ada dalam suatu tindak pidana yang disangkakan, yang 
dimana dari persyaratan formil dan materil tersebut akan dijadikan dasar sebagai 
pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Disamping itu juga terdapat hukum 
pidana substantif sendiri yang memberikan tentang batasan-batasan. Contohnya 
adalah dibutuhkan terlebih dahulu tentang aduan sebagai dari syarat dalam 
melakukan penuntutan pada suatu delik yang bersifat aduan (klachtdelicten). Serta 
dalam hal yang dibatasi ini bisa disebut sebagai area of no enforcement.  

2. Full Enforcement. 
Bahwa yang dimaksud dalam teori penegakan hukum pidana secara penuh ini ini 
adalah merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum secara total. Jadi secara 
garis besar kurang lebih mempunyai kesamaan dengan penegakan hukum secara 
total. 

3. Actual Enforcement. 
Bahwa yang dimaksud dalam teori penegakan hukum pidana secara aktual adalah 
penegakan hukum secara nyata yang dijalankan oleh Penyidik Kepolisian setelah 
menerima petunjuk dari jaksa terhadap kekurangan yang ada dalam berkas perkara, 
seperti batas waktu penahanan yang dipunyai oleh polisi untuk melengkapi 
kekurangan berkas perkara, personil kepolisian yang turun ke lapangan dalam 
menjalankan petunjuk pemberkasan dari penuntut umum apakah sudah mencukupi 
atau belum, serta dana operasional dari polres untuk melakukan pemberkasan itu 
tersendiri, apakah masih tersedia atau tidak yang mana dana tersebut akan 
menunjang kepolisian dalam pembuatan berkas perkara yang dalam praktek di 
lapangan digunakan untuk mobilisasi polisi untuk setiap hal yang diperlukan untuk 
melengkapi petunjuk kekurangan dalam berkas perkara, seperti ongkos fotokopi 
berkas perkara, uang transportasi untuk turun kelapangan dan lain sebagainya. 

 
 
 
 

                                                           
38 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 

4. Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Perkara Narkotika Oleh 
Penuntut Umum 

Sebelum memasuki proses penyusunan surat dakwaan, maka dapat dilihat proses 
hubungan pada tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan. Karena suksesnya surat 
dakwaan sangat bergantung kepada tahap prapenuntutan. Tahap prapenuntutan 
merupakan tahap dimana penuntut umum mengasih petunjuk fomil dan materil kepada 
penyidik untuk dilakukan pembetulan terhadap kekurangan yang terdapat dalam berkas 
perkara setelah jaksa terlebih dahulu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan, lalu penerimaan penyerahan berkas perkara narkotika pada tahap pertama, 
mempertimbangkan masa penahanan dan perpanjangan penahanan atas permintaan 
dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan menyampaikan petunjuk 
untuk dilengkapi dan pengiriman berkas kembali kepada penyidik.39 

Hubungan yang terjalin antara penyidik dengan penuntut umum harus saling 
melakukan koordinasi dua arah, karena surat dakwaan ditulis berdasarkan fakta-fakta 
hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas perkara, oleh karena itu penyidik dituntut 
harus semaksimal mungkin untuk memenuhi petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa 
guna membuat terang benderang terhadap fakta-fakta yang ada nantinya. Hubungan 
antara penuntut umum dengan penyidik harus saling berlandaskan koordinasi dua arah, 
saling mengingatkan antara satu dengan yang lainya terhadap kekurangan atau 
penambahan. Terutama pada Berita Acara Pemeriksaan para Saksi maupun Tersangka 
yang harus benar-benar dijabarkan selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya 
sebelum penuntut umum menulis surat dakwaan dan juga akan melakukan pelimpahan 
berkas perkara tersebut ke persidangan. Karena keberhasilan dari prapenuntutan akan 
menunjang dalam penyususnan surat dakwaan yang juga akan menjadi tolak ukur 
keberhasilan pada proses persidangan nanti. Dengan kerjasama yang bagus antara 
penuntut umum dengan penyidik, maka beban yang diemban oleh penuntut umum 
dengan penyidik akan terasa ringan dan akan tercapai juga keberhasilan prapenuntutan 
dan tercapai pula maksud baik dari pembuat undang-undang, yaitu keselarasan dalam 
menangani kasus kriminal atau disebut juga dengan sebutan “Integrated Criminal Justice 
System”.40 

Agar tercapainya kelengkapan berkas perkara yang diinginkan oleh penuntut 
umum, maka penyidik dituntut mempunyai keprofesionalan dalam melakukan 
penyidikan, yang berarti dalam melakukan penyidikan berupa penggalian informasi baik 
itu keterangan yang diberikan oleh saksi maupun keterangan tersangka, penyidik tidak 
boleh melakukan tekanan dalam pemeriksaan. Harus digarisbawahi juga, penyidik serta 
penuntut umum harus mempedomani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Karena dalam praktek penyidikan harus menghormati nilai-nilai yang ada 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersumber 
dari Pancasia maupun yang lebih terurai kembali dalam KUHAP.41 Dengan memegang 
teguh pada nilai-nilai yang terkandung tersebut diatas, maka sebagai aparat penegak 
hukum, penuntut umum dan penyidik harus memberikan jaminan dan menghormati 
harkat dan martabatnya dalam melaksanakan proses penyidikan tanpa paksaan. 
Ada beberapa faktor yang menghambat penyusunan surat dakwaan narkotika oleh 
penuntut umum, yaitu : 
 
 
 
 

                                                           
39 Moelyo Djoko, 1997, Catatan Peristwiwa Menarik: Mengulas Kasus-Kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy, (Jakarta: 

Sumber Ilmu Jaya), hlm. 25. 
40 Moelyo Djoko, op.cit, hlm. 25. 
41 Moelyo Djoko, Loc.Cit. 
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1. Faktor Persyaratan Formil. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang memegang Berkas Perkara Polres Lampung Utara 
BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin 
ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM dan 
Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI, menyatakan bahwa pada saat berkas 
perkara dikirimkan kepada Kejaksaan atau biasa disebut juga sebagai Tahap I, yang 
dimana sebelumnya Penyidik Kepolisian sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, biasanya persyaratan formil dari 
berkas perkara tersebut masih belum lengkap terkait dengan persyaratan formil atau 
bisa disebut juga sebagai persyaratan administrasi. Seperti tidak adanya Identitas berupa 
KTP / KK terhadap tersangka di dalam Berkas Perkara yang berfungsi untuk dicocokan 
dengan identitas terdakwa pada kolom Surat Dakwaan agar tidak Error In Persona, 
Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Ke-1 dan Ke-2 di dalam Berkas 
Perkara yang berfungsi untuk memperpanjang masa Penyidikan yang dilakukan Oleh 
Penyidik Kepolisan dalam melengkapi Petunjuk yang Diberikan Oleh Jaksa dengan masa 
waktu perpanjangan 30 (Tiga puluh) hari ditambah 30 (Tiga puluh) hari, Hasil 
Penimbangan Shabu-Shabu oleh Pegadaian di dalam Berkas Perkara yang berfungsi 
untuk dicantumkan terkait Berat Brutto Shabu-Shabu dalam Uraian di dalam Surat 
Dakwaan, Hasil Uji Laboratorium Forensik Kriminalistik berupa Shabu-Shabu dan Urine 
yang dikeluarkan Oleh Bidang Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dalam 
Berkas Perkara yang berfungsi untuk memperjelas terkait Berat Netto Shabu-Shabu dan 
dari Hasil Pengujian tersebut, apakah Shabu-Shabu dan Urine milik tersangka tersebut 
Positif mengandung Metamfetamina atau tidak.42 

Berdasakan hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Mantan Kepala 
Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerangkan bahwa 
persyaratan formil seperti yang sudah dijelaskan oleh Jaksa Budiawan mempunyai 
peranan yang sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele. Karena dengan adanya 
persyaratan Formil tersebut, akan dijadikan sebagai unsur-unsur yang dapat dimasukan 
di dalam Surat Dakwaan yang nantinya akan berguna untuk Pembuktian di Persidangan 
dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, Tersangka dan Barang Bukti. 
Serta nantinya Surat Dakwaan tersebut akan menjadi dasar atau senjata bagi Penuntut 
Umum untuk sebagai dasar Pembuatan Surat Tuntutan bagi Penuntut Umum di 
Persidangan. Karena Surat Dakwaan akan menentukan berhasil atau tidaknya Penuntut 
Umum melakukan pembuktian di Persidangan.43 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendala-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

 
2. Faktor Persyaratan Materil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada 
Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang memegang Berkas Perkara dari Polres Lampung 
Utara dengan nomor BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka I HASSAN 
SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin 
JAMALUL KIROM dan Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI, menyatakan 
bahwa pada saat berkas perkara dikirimkan kepada Kejaksaan atau biasa disebut juga 
sebagai Tahap I, yang dimana sebelumnya Penyidik Kepolisian sudah mengirimkan Surat 

                                                           
42 Hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
43 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
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1. Faktor Persyaratan Formil. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang memegang Berkas Perkara Polres Lampung Utara 
BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin 
ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM dan 
Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI, menyatakan bahwa pada saat berkas 
perkara dikirimkan kepada Kejaksaan atau biasa disebut juga sebagai Tahap I, yang 
dimana sebelumnya Penyidik Kepolisian sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, biasanya persyaratan formil dari 
berkas perkara tersebut masih belum lengkap terkait dengan persyaratan formil atau 
bisa disebut juga sebagai persyaratan administrasi. Seperti tidak adanya Identitas berupa 
KTP / KK terhadap tersangka di dalam Berkas Perkara yang berfungsi untuk dicocokan 
dengan identitas terdakwa pada kolom Surat Dakwaan agar tidak Error In Persona, 
Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Ke-1 dan Ke-2 di dalam Berkas 
Perkara yang berfungsi untuk memperpanjang masa Penyidikan yang dilakukan Oleh 
Penyidik Kepolisan dalam melengkapi Petunjuk yang Diberikan Oleh Jaksa dengan masa 
waktu perpanjangan 30 (Tiga puluh) hari ditambah 30 (Tiga puluh) hari, Hasil 
Penimbangan Shabu-Shabu oleh Pegadaian di dalam Berkas Perkara yang berfungsi 
untuk dicantumkan terkait Berat Brutto Shabu-Shabu dalam Uraian di dalam Surat 
Dakwaan, Hasil Uji Laboratorium Forensik Kriminalistik berupa Shabu-Shabu dan Urine 
yang dikeluarkan Oleh Bidang Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dalam 
Berkas Perkara yang berfungsi untuk memperjelas terkait Berat Netto Shabu-Shabu dan 
dari Hasil Pengujian tersebut, apakah Shabu-Shabu dan Urine milik tersangka tersebut 
Positif mengandung Metamfetamina atau tidak.42 

Berdasakan hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Mantan Kepala 
Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerangkan bahwa 
persyaratan formil seperti yang sudah dijelaskan oleh Jaksa Budiawan mempunyai 
peranan yang sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele. Karena dengan adanya 
persyaratan Formil tersebut, akan dijadikan sebagai unsur-unsur yang dapat dimasukan 
di dalam Surat Dakwaan yang nantinya akan berguna untuk Pembuktian di Persidangan 
dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, Tersangka dan Barang Bukti. 
Serta nantinya Surat Dakwaan tersebut akan menjadi dasar atau senjata bagi Penuntut 
Umum untuk sebagai dasar Pembuatan Surat Tuntutan bagi Penuntut Umum di 
Persidangan. Karena Surat Dakwaan akan menentukan berhasil atau tidaknya Penuntut 
Umum melakukan pembuktian di Persidangan.43 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendala-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

 
2. Faktor Persyaratan Materil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada 
Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang memegang Berkas Perkara dari Polres Lampung 
Utara dengan nomor BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. Tersangka I HASSAN 
SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin 
JAMALUL KIROM dan Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI, menyatakan 
bahwa pada saat berkas perkara dikirimkan kepada Kejaksaan atau biasa disebut juga 
sebagai Tahap I, yang dimana sebelumnya Penyidik Kepolisian sudah mengirimkan Surat 

                                                           
42 Hasil wawancara dengan Budiawan Utama, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
43 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, biasanya persyaratan 
Materil dari berkas perkara tersebut masih belum lengkap terkait dengan fakta-fakta 
yang masih belum lengkap pada BAP para saksi Polisi Penangkap dan Para Tersangka 
yang ada di dalam Berkas. Seperti pada saat Berkas Perkara tersebut diterima oleh Jaksa, 
setelah diteliti dan dipelajari, Berkas Perkara Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF 
Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM dan 
Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI dikenakan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dan atau Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, terdapat Barang Bukti berupa 
Shabu-Shabu dengan Netto 18,59 gram dan 16,44 gram. Serta Ekstasi sebanyak 64 (Enam 
puluh empat) dengan berat Netto 30,32 gram. Barang Bukti tersebut dimiliki dan 
dikuasai serta juga dipakai oleh Terangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin 
ABDURAHMAN. Sedangkan Barang Bukti tersebut ditidak dimiliki dan dikuasai, tetapi 
dipakai oleh Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM dan Tersangka III 
RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI sebanyak 1 Paket. 

Terhadap fakta tersebut diatas, kemudian Jaksa memberikan Petunjuk agar 
Berkas Perkara tersebut dilakukan Pemberkasan secara terpisah atau Splitzing Vide Pasal 
142 KUHAP yang dimana dari bunyi pasal tersebut menerangkan bahwa “Didalam 
Penuntut Umum mendapatkan suatu Berkas Perkara yang berisi tentang bermacam-
macam Tindak Pidana yang perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang 
Tersangka yang tidak masuk didalam ketentuan dari Pasal 141, Maka Penuntut Umum 
bisa melakukan Penuntutan kepada Masing-Masing Terdakwa secara tersendiri”. Dengan 
memberikan Petunjuk agar para tersangka dalam Berkas Perakara tersebut dipisah 
menjadi masing-masing berkas. Terhadap Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin 
ABDURAHMAN dikenakan Dakwaan Kumulasi dan Dakwaan Primer Subsider, yaitu 
Kesatu Primer Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider 
Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat 
(1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut 
dikenakan Dakwaan Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana tersangka tersebut 
didakwa Primer sebagai Penjual, Subsider sebagai Orang yang Menguasai Barang dan 
secara sekaligus Orang yang Juga Memakai Barang Tersebut. Tersangka II M. TOHIR 
Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) 
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan 
alternatif antara orang yang menguasai dengan orang yang memakai dan Tersangka III 
RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) 
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan 
alternatif antara orang yang menguasai dengan orang yang memakai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Mantan Kepala 
Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerangkan bahwa 
persyaratan materil seperti yang sudah dijelaskan oleh Jaksa Budiawan mempunyai 
peranan yang sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele. Karena dengan adanya 
persyaratan Materil tersebut, akan dijadikan sebagai uraian-uraian rangkaian peristiwa, 
seperti kapan dan dimana tersangka tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian, darimana 
tersangka tersebut mendapatkan Shabu-Shabu dan Ekstasi tersebut, dan siapa yang 
menguasai dan memilikinya yang dimasukan di dalam Surat Dakwaan yang nantinya 
akan berguna untuk Pembuktian di Persidangan dengan melakukan Pemeriksaan 
terhadap Saksi-Saksi, Tersangka dan Barang Bukti. Serta nantinya Surat Dakwaan 
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tersebut akan menjadi dasar atau senjata bagi Penuntut Umum untuk sebagai dasar 
Pembuatan Surat Tuntutan bagi Penuntut Umum di Persidangan. Karena Surat Dakwaan 
akan menentukan berhasil atau tidaknya Penuntut Umum melakukan pembuktian di 
Persidangan.44 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendaa-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

Untuk sampai pada suksesnya penyusunan Surat Dakwaan, maka Penuntut 
Umum bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian harus melewati berbagai macam 
hambatan-hambatan dalam menyusun pemberkasan berkas perkara yang akan 
digunakan untuk menyusun surat dakwaan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 hal 
yang dapat mempengaruhi dari Penegakan Hukum yaitu : 

 
1. Faktor berdasarkan Hukum itu Sendiri. 

Bahwa dalam contoh kasus yang penulis ambil, terdapat salah penafsiran 
penerapan pasal oleh Penyidik Kepolisian terhadap Tersangka I HASSAN SANUSI Alias 
LATIEF Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM 
dan Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI menjadi 1 (satu) pemberkasan 
dengan penerapan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 
atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 127 
ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah berkas perkara 
tersebut diterima dan diteliti lebih lanjut, maka jaksa yang meneliti menemukan fakta 
bahwa berkas perkara tersebut harus dilakukan pemberkasan secara terpisah dengan 
penerapan pasal terhadap Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN 
dikenakan Dakwaan Kumulasi dan Dakwaan Primer Subsider, yaitu Kesatu Primer Pasal 
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan Dakwaan 
Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana tersangka tersebut didakwa Primer sebagai 
Penjual, Subsider sebagai Orang yang Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang 
yang Juga Memakai Barang Tersebut. Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL 
KIROM dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan alternatif antara 
orang yang menguasai dengan orang yang memakai dan Tersangka III RINALDO TAKARI 
Bin BANI TAKARI dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan alternatif 
antara orang yang menguasai dengan orang yang memakai. 

 
2. Faktor Penegak Hukum. 

Bahwa penegak hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penyidik 
kepolisan dan jaksa, yang dimana faktor penghambat yang terjadi dalam 2 (dua) penegak 
hukum ini biasanya adalah komunikasi yang tidak bagus dalam berkoordinasi terkait 
dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa kepada penyidik kepolisian, maupun 
sebaliknya. Karena dalam hal ini posisi jaksa harus tegas dan lugas dalam memberikan 

                                                           
44 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 
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tersebut akan menjadi dasar atau senjata bagi Penuntut Umum untuk sebagai dasar 
Pembuatan Surat Tuntutan bagi Penuntut Umum di Persidangan. Karena Surat Dakwaan 
akan menentukan berhasil atau tidaknya Penuntut Umum melakukan pembuktian di 
Persidangan.44 

Menurut penulis terhadap pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan 
diatas, penulis sangat setuju terhadap apa yang telah disampaikan tersebut. Karena 
penulis juga merupakan seorang Jaksa yang juga memegang Berkas Perkara Narkotika 
lain yang juga mengalami kendaa-kendala yang sudah diuraikan oleh para rekan-rekan 
senior diatas tersebut. 

Untuk sampai pada suksesnya penyusunan Surat Dakwaan, maka Penuntut 
Umum bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian harus melewati berbagai macam 
hambatan-hambatan dalam menyusun pemberkasan berkas perkara yang akan 
digunakan untuk menyusun surat dakwaan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 hal 
yang dapat mempengaruhi dari Penegakan Hukum yaitu : 

 
1. Faktor berdasarkan Hukum itu Sendiri. 

Bahwa dalam contoh kasus yang penulis ambil, terdapat salah penafsiran 
penerapan pasal oleh Penyidik Kepolisian terhadap Tersangka I HASSAN SANUSI Alias 
LATIEF Bin ABDURAHMAN, Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL KIROM 
dan Tersangka III RINALDO TAKARI Bin BANI TAKARI menjadi 1 (satu) pemberkasan 
dengan penerapan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 
atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 127 
ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah berkas perkara 
tersebut diterima dan diteliti lebih lanjut, maka jaksa yang meneliti menemukan fakta 
bahwa berkas perkara tersebut harus dilakukan pemberkasan secara terpisah dengan 
penerapan pasal terhadap Tersangka I HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin ABDURAHMAN 
dikenakan Dakwaan Kumulasi dan Dakwaan Primer Subsider, yaitu Kesatu Primer Pasal 
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan Dakwaan 
Kumulasi dan Primer Subsider yang dimana tersangka tersebut didakwa Primer sebagai 
Penjual, Subsider sebagai Orang yang Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang 
yang Juga Memakai Barang Tersebut. Tersangka II M. TOHIR Alias TO’ING Bin JAMALUL 
KIROM dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan alternatif antara 
orang yang menguasai dengan orang yang memakai dan Tersangka III RINALDO TAKARI 
Bin BANI TAKARI dikenakan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika yang artinya orang tersebut dikenakan dakwaan alternatif 
antara orang yang menguasai dengan orang yang memakai. 

 
2. Faktor Penegak Hukum. 

Bahwa penegak hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penyidik 
kepolisan dan jaksa, yang dimana faktor penghambat yang terjadi dalam 2 (dua) penegak 
hukum ini biasanya adalah komunikasi yang tidak bagus dalam berkoordinasi terkait 
dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa kepada penyidik kepolisian, maupun 
sebaliknya. Karena dalam hal ini posisi jaksa harus tegas dan lugas dalam memberikan 

                                                           
44 Hasil wawancara dengan Sukma Frando, SH selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi. 

petunjuk kepada penyidik kepolisian, begitupula dengan penyidik kepolisian yang juga 
harus memenuhi kewajiban yang telah diberikan oleh jaksa tersebut. 

 
3. Faktor Fasilitas dan Sarana. 

Bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Polisi untuk menunjang pemberian 
petunjuk yang diberikan oleh jaksa dirasa sudah sangat cukup memadai. Tetapi pada 
aspek yang mencakup tenaga manusia atau sumber daya manusianya masih dirasa 
kurang memadai atau cukup untuk mengerjakan kelengkapan pemberkasan. Karena 
kurangnya jumlah personil kepolisian khususnya di Satuan Narkoba Polres Lampung 
Utara yang berperan sebagai Penyidik atau Pemegang Berkas Perkara dikarenakan 
semakin hari maka semakin banyak juga tangkapan orang yang menyalahgunakan 
narkotika. Karena idealnya dalam sebulan seorang penyidik hanya memegang 2 s/d 3 
berkas saja, tetapi jika banyak laporan dari masyarakat tentang narkotika dan harus 
ditindaklanjuti, maka seorang penyidik dapat menerima lebih dari 5 berkas setiap 
bulanya, yang dimana hal tersebut dapat menurunkan perfoma dari penyidik dalam 
menyempurnakan pemberkasan berdasarkan petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa. 

 
4. Faktor Masyarakat. 

Bahwa masyarakat juga mempunyai andil dalam penegakan hukum itu sendiri, 
salah satunya adalah dalam bentuk pelaporan terkait adanya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Tetapi dalam praktinya banyak masyarakat yang masih belum 
peduli dengan adanya bahaya dari kejahatan narkotika tersebut, yang dimana banyak 
masyarakat yang masih mendiamkan terhadap perbuatan tersebut. Bisa karena 
masyarakat masih awam ataupun takut untuk melaporkanya. Karena masih sangat minim 
sosialisasi dari aparat penegak hukum terkait peran serta masyarat untuk turut serta 
ikut membantu memberantas kejahatan tindak pidana narkotika. 

 
5. Faktor Kebudayaan. 

Bahwa kebudayaan juga merupakan salah satu faktor penting dalam 
berkembangnya kasus penyalahgunaan narkotika sekarang ini. Karena pada era sekarang 
yang sudah berkembang secara dinamis, sangat mudah bagi para pelaku kejahatan 
narkotika untuk bisa menyusup masuk kedalam aspek kehidupan masyarakat sehari-
hari. Yaitu pada kebudayaan masyarakat yang banyak berkumpul atau pun bergaul, serta 
juga budaya ikut-ikutan agar tidak dibilang penakut ataupun sebagai ajang untuk 
pembuktian diri agar masyarakat tersebut dapat diterima oleh komunitasnya. Terhadap 
permasalahan tersebut kiranya peran serta keluarga maupun dalam pemilihan 
pertemanan dan pergaulan agar lebih diperhatikan lagi mana yang membawa dampak 
positif maupun negatif. 
 
C. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan ini, maka hal-hal yang 
terdapat di Bab 3 tersebut, dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur penyusunan surat dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum 

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dapat dinyatakan sah apabila 
memenuhi syarat memenuhi syarat akta, memnuhi syarat formil dan memenuhi 
syarat materil. Serta berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI, 
yang mempunyai Nomor : SE-004/JA/11/1993 tertanggal 16 November 1993 
mengenai Pembuatan Surat Dakwaan Juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor: B-
607/E/11/1993 tertanggal 22 November 1993 mengenai Pembuatan Surat Dakwaan 
harus cermat, jelas dan lengkap dalam memuat uraian-uraian berupa tindak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang 
dikenakan terhadap perbuataan yang dilakukanya. 
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2. Faktor yang bisa menghambat dalam penyusunan surat dakwaan perkara narkotika 
oleh penuntut umum adalah sebagai berikut : 
a. Faktor persyaratan formil. 

Faktor persyaratan formil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan negeri 
lampung utara adalah tidak lengkapnya persyaratan pendukung dalam pembuatan 
berkas perkara, seperti kelengkapan admnistrasi-administrasi. 

b. Faktor persyaratan materil. 
Faktor persyaratan materil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan 
negeri lampung utara adalah tidak sesuainya penerapan pasal yang disangkakan 
oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang termuat 
dalam uraian-uraian alur cerita dalam surat dakwaan. 

 
D. SARAN 

Saran yang dapat penulis kemukakan terhadap hasil pembahasan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan berkelanjutan antara penyidik, 

penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi terhadap berkas perkara yang 
diberikan kepada jaksa dengan cara saling mengupayakan komunikasi yang saling 
dimengerti dan saling mengingatan seiring dengan berjalanya waktu. Baik itu dapat 
dilakukan dengan melengkapi petunjuk yang diberikan oleh jaksa dan memberitahu 
terhadap kendala yang dihadapi untuk melengkapi petunjuk yang agak sulit untuk 
dipenuhi, dengan cara jaksa memberikan solusi yang baik agar petunjuk yang 
diberikanya dapat terpenuhi secara maksimal. 

Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan yang tidak 
hanya diselenggarakan di tingkat pusat saja, tetapi di tingkat provinsi maupun daerah. 
Agar dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir terhadap kendala-kendala yang sering 
dialami oleh penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam menangani berkas perkara 
untuk agar dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan klasik dalam penanganan berkas 
yang memakan waktu panjang bahkan tidak tercapainya kelengkapan berkas perkara 
dikarenakan tidak tercapainya titik temu antara penyidik, penyidik pembantu dengan 
jaksa. 
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2. Faktor yang bisa menghambat dalam penyusunan surat dakwaan perkara narkotika 
oleh penuntut umum adalah sebagai berikut : 
a. Faktor persyaratan formil. 

Faktor persyaratan formil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan negeri 
lampung utara adalah tidak lengkapnya persyaratan pendukung dalam pembuatan 
berkas perkara, seperti kelengkapan admnistrasi-administrasi. 

b. Faktor persyaratan materil. 
Faktor persyaratan materil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan 
negeri lampung utara adalah tidak sesuainya penerapan pasal yang disangkakan 
oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang termuat 
dalam uraian-uraian alur cerita dalam surat dakwaan. 

 
D. SARAN 

Saran yang dapat penulis kemukakan terhadap hasil pembahasan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan berkelanjutan antara penyidik, 

penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi terhadap berkas perkara yang 
diberikan kepada jaksa dengan cara saling mengupayakan komunikasi yang saling 
dimengerti dan saling mengingatan seiring dengan berjalanya waktu. Baik itu dapat 
dilakukan dengan melengkapi petunjuk yang diberikan oleh jaksa dan memberitahu 
terhadap kendala yang dihadapi untuk melengkapi petunjuk yang agak sulit untuk 
dipenuhi, dengan cara jaksa memberikan solusi yang baik agar petunjuk yang 
diberikanya dapat terpenuhi secara maksimal. 

Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan yang tidak 
hanya diselenggarakan di tingkat pusat saja, tetapi di tingkat provinsi maupun daerah. 
Agar dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir terhadap kendala-kendala yang sering 
dialami oleh penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam menangani berkas perkara 
untuk agar dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan klasik dalam penanganan berkas 
yang memakan waktu panjang bahkan tidak tercapainya kelengkapan berkas perkara 
dikarenakan tidak tercapainya titik temu antara penyidik, penyidik pembantu dengan 
jaksa. 
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