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KATA PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas
limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan buku yang
berjudul “Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam” ini dapat
terselesaikan. Sebagai insan yang ber-Tuhan, penulis mengakui
buku ini tidak hanya terselesaikan karena bantuan yang
bersumber dari sesama manusia, melainkan juga bersumber
pada kekuatan yang Maha Sentral yakni Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Penggunaan sanksi pidana dalam praktik legislatif saat ini
menunjukkan adanya peningkatan. Pidana saat ini dapat
ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
interaksi norma hukum pidana dengan norma dalam berbagai
lapangan bidang hukum seperti hukum perdata, hukum
administrasi negara, hukum internasional dan lain sebagainya,
 semakin masif.
Intensitas hubungan norma hukum pidana dengan norma
hukum administratif dapat terlihat dengan adanya Bab
Ketentuan Pidana dalam berbagai undang-undangan antara lain
Undang-Undang
Nomor
10
tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran), Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU
Migas). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun
v

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(UU Perkebunan), dan lain sebagainya.
Norma hukum pidana dalam berbagai peraturan
perundang-undangan sebagaimana disebut diatas dikategorikan
sebagai Administrative penal law (verwaltungsstrafrecht).
Keberadaan ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, UU
Migas, UU Perikanan dan UU Minerba menarik dan layak untuk
mendapat perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan fungsi
norma hukum pidana dalam undang-undang yang masuk dalam
kelompok undang-undang di bidang SDA berfungsi untuk
melindungi kepentingan bangsa dan negara atas sumber daya
alam dari berbagai perbuatan yang mengancam keberlanjutan
dan kelestarian pengelolaan SDA demi mencapai sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, mendorong agar setiap orang
menghormati dan menaati norma hukum administratif yang
mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana di bidang di bidang SDA
melalui penegakan hukum yang tegas sehingga menimbulkan
pengaruh mendidik.
Kajian yang dimuat dalam tulisan ini mengungkapkan
bagaimana pengaturan kebijakan hukum pidana dalam UU
Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba
saat ini, dan dilengkapi dengan analisis terhadap kelemahan
kebijakan formulasinya sehingga dapat dijadikan sebagai
masukan pembaharuan ketentuan pidana dalam UU
vi

Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perikanan dan UU Minerba di
masa depan.
Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pembaharuan pengaturan hukum pidana di
bidang sumber daya alam. Akhir kata, sebagai sebuah hasil karya
manusia maka tentu pada hakikatnya buku ini jauh dari kata
sempurna. Atas dasar hal itu, maka segala masukan dan kritik
yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dan
penyempurnaan buku ini.
Salam,
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber
daya alam (SDA) yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Melimpahnya sumber daya tersebut merupakan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa (God almighty has granted). Kekayaan
yang terkandung dalam bumi pertiwi membuat Indonesia
dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Sumber
daya alam tersebut apabila diinventarisir meliputi tambang
mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi, dan
lain sebagainya.
Terdapat banyak data yang menunjukkan kekayaan alam
Indonesia. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
mengemukakan “Statistik Minerba 2017” sebagai berikut:
Tabel 1.1. Total Produksi Mineral Tahun 20171
No.
1.
1

Komoditas
Konsentrat Tembaga

Total
911,964.13

Data sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini disusun dengan
mengacu pada data yang disajikan Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Apa
yang disajikan dapat diakses melalui https://www.minerba.esdm.go.id/
library/content/file/28935Minerba%20dalam%20angka/a5b4050c90717
fb4bbc591c0ef5c38472017-09-20-18-06-31.pdf.
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No.
Komoditas
2.
Katoda Tembaga
3.
Emas
4.
Perak
5.
Nikel Matte
6.
Ferronikel
7.
NPI
8.
Timah
9.
CGA
10.
SGA
11.
Konsentrat Besi
12.
Konsentrat Pasir Besi
13.
Granit
14.
Konsentrat Timbal
15.
Konsentrat Seng
16.
Bijih Nikel
17.
Washed Bauxite
Sumber: Ditjen Minerba 2017

Total
66,512.64
1,106,349.54
3,232,562.87
37,918.51
89,991.45
95,527.34
35,765.34
29,717.62
439,976.76
1,068,877.00
10,800.15
3,580,799.66
4,412.34
9,794.91
226,192.28
57,153.39

Mineral dan batubara hanya salah satu sumber rujukan
kekayaan yang ada di Indonesia. Sumber lainnya adalah berupa
cadangan minyak bumi dan gas bumi di Indonesia. Berikut ini
disajikan data “Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015” yang
disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:2

2

2

Data sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini disusun dengan
mengacu pada data yang disajikan Ditjen Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakses melalui
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Statistik_Migas_2015.pd
f., pada tanggal 19 Januari 2017.

Tabel 1.2. Cadangan Minyak Bumi di Indonesia 2011-2015
(MMSTB)
Uraian
Terbukti
Potensi
Total

2011
4,039.60
3,692.70
7,732.30

2012
3,741.30
3,666.90
7,408.20

2013
3,692.50
3,857.30
7,549.80

2014
3,624.50
3,750.30
7,375.10

2015
3,602.53
3,702.49
7,305.02

Tabel 1.3. Cadangan Gas Bumi Indonesia 2011-2015 (TSCF)
Uraian
Terbukti
Potensi
Total

2011
104.70
48.20
152.90

2012
103.30
47.40
150.70

2013
101.50
48.90
150.40

2014
100.30
49.00
149.30

2015
97.99
53.34
151.33

Perikanan sumber daya berikutnya yang juga terdapat di
Indonesia. Hal tersebut sebetulnya menjadi kenyataan yang
logis karena luasannya wilayah perairan yang dimiliki. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas daratan
Indonesia mencapai 1,91 juta Km2 sedangkan luas wilayah
perairan Indonesia sebesar 6,32 Juta Km2 yang dalam hal ini
mengacu pada Surat Badan Informasi Geospasial No. b3.4/SESMA/IGD/07/07/2014.
Luasnya
wilayah
perairan
Indonesia menjadi penanda betapa melimpahnya sumber daya
perikanannya.
Menurut dokumen yang dirilis oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan diketahui produksi perikanan Indonesia tahun
2014 mencapai 20,8 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar 19,4 juta ton meningkat sebesar 7,35 persen
dibandingkan tahun 2013. Kecenderungan produksi perikanan
Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2010, kenaikan
3

rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 15,80 persen dengan ratarata produksi sebesar 16,2 juta ton, standard deviasi 3,8 juta
ton, dan 95% Confident Interval (CI) antara 11,4 juta-21,0 juta
ton, artinya produksi perikanan Indonesia mengalami kenaikan
yang stabil.3
Segala yang telah dianugerahi tersebut secara filosofis
harus digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat
sebagaimana menjadi mandate Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sebagai sumber tertib hukum tertinggi telah menetapkan secara
tegas tujuan yang harus dicapai salah satunya “untuk
memajukan kesejahteraan umum”. Berikut ini adalah frasa
resmi tujuan negara dalam Alinea Ke-IV Pembukaan UUD 1945:
“....... kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan
keadilan sosial….”
Secara filosofis dengan demikian the founding fathers
telah meletakan dasar pengelolaan sumber daya alam demi
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang ada
berarti harus dikelola dengan mengacu pada prinsip untuk
memajukan kesejahteraan umum. Cita hukum berupa
3

4

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan dalam
Angka Tahun 2015 (Marine and Fisheries in Figures 2015), hal. 23.

pengelolaan SDA demi kemakmuran umum kemudian
dinormatifkan ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana dikutipkan
diatas setidaknya mengandung beberapa hal, pertama
sesungguhnya sumber daya alam yang terkandung di Indonesia
merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Sehingga
kedudukannya sebagai barang publik. Kepemilikan atas sumber
daya alam tersebut dipegang oleh rakyat. Kedua, adanya
penguasaan negara terhadap sumber daya alam adalah dalam
rangka menjaga keberadaan sumber daya alam Bangsa
Indonesia. Ketiga, penguasaan oleh negara terhadap sumber
daya tersebut harus ditujukan dalam pemenuhan kesejahteraan
dalam arti seluas-luasnya, yakni kesejahteraan yang dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mahkamah Konstitusi kemudian dalam berbagai
putusannya menjabarkan makna hak menguasai negara
terhadap sumber daya alam sebagaimana terkandung dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai negara yang
terkandung dalam pasal tersebut menghendaki negara untuk
mengadakan berbagai hal antara lain kebijakan (beleid) dan
tindakan
pengurusan
(bestuursdaad),
pengaturan
(regelendaad), pengolahan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoundensdaad)
untuk
tujuan
sebesar-besar
4
kemakmuran rakyat.
4

Mengenai konsepsi negara terhadap hak menguasai negara dapat
dicermati dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi antara lain

5

Implementasi atas ketentuan konstitusional dalam hak
menguasai negara tersebut melegitimasi pemerintah untuk
menetapkan berbagai ketentuan peraturan perundangundangan yang memuat kebijakan, tindakan pengurusan,
pengaturan, pengolahan dan pengawasan terhadap SDA di
berbagai sektor antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun
1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran), UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(UU Migas). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang
Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUV/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUUV/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi; dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013
tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air.
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(UU Perkebunan), dan lain sebagainya. Berbagai undang-undang
tersebut merupakan hukum positif yang mengatur bagaimana
negara menyelenggarakan hak menguasai atas sumber daya
alam yang terdapat di Indonesia.
Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
sumber daya alam menjalankan 2 (dua) fungsi utama yaitu,
pertama, fungsi pengaturan pemanfaatan. Pengaturan segi
pemanfaatan dalam aturan di bidang SDA merupakan salah satu
fungsi yang diemban. Fungsi mengatur pemanfaatan dijalankan
dengan menetapkan norma pemanfaatan sumber daya alam
berupa prosedur untuk mendapatkan izin pemanfaatan,
persyaratan untuk mendapatkan izin pemanfaatan, subjek
hukum yang dapat mengajukan izin, dan lain sebagainya. Kedua,
fungsi perlindungan. Melakukan perlindungan terhadap
kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan
sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab atau
bertentangan dengan hukum. Fungsi perlindungan tersebut
dilakukan dengan menetapkan norma hak dan kewajiban
pemegang izin pemanfaatan SDA, larangan bagi pemegang izin,
sanksi administratif terhadap pelanggar, sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana di bidang sumber daya alam. Kedua fungsi
tersebut harus berjalan beriringan dan saling berkaitan satu
sama lain.
Ragam undang-undang sebagaimana disebutkan diatas
merupakan peraturan yang memuat norma hukum di bidang
administratif yang di dalamnya memuat pula norma hukum
pidana. Hal ini terlihat dengan adanya kebijakan formulasi
berupa ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut.
Hadirnya ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang itu
7

merupakan bentuk administrative penal law. Keberadaan
ketentuan pidana dengan demikian dimaksudkan agar
membantu mempertahankan ketentuan administratif yang telah
ditetapkan dalam UU Ketenaganukliran, UU Migas, UU
Perikanan, UU Minerba, dan lain sebagainya.
Dalam ketentuan pidana pada berbagai undang-undang
tersebut di dalamnya memuat ragam perbuatan yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana, sanksi apa yang dapat
dikenakan terhadap perbuatan tersebut, dan lain sebagainya.
Legitimasi kehadiran sanksi pidana dalam kebijakan pengaturan
pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada berbagai
landasan antara lain:
1. Landasan filosofis
Terdapat tujuan nasional yang menjadi dasar filosofis
ketentuan pidana dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya
alam, yaitu untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia” dan “memajukan kesejahteraan
umum”. Pertama, ide perlindungan terhadap segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti sanksi pidana
dijadikan sebagai alat untuk melindungi sumber daya alam yang
menjadi milik seluruh rakyat dan melindungi pula keberadaan
lingkungan dimana sumber daya alam berada. Kedua,
perlindungan terhadap kekayaan alam yang ada dapat
memberikan jaminan terhadap pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana mestinya sehingga pada akhirnya akan
menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
Artinya secara filosofi kedua tujuan tersebut menjadi akar yang
melandasi lahirnya ketentuan pidana di bidang sumber daya
alam.
8

2.

Landasan konstitusional
Secara konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
telah menetapkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung dibawahnya dikuasai oleh negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Hak menguasai negara
menghendaki agar negara mengambil kebijakan atau
pengaturan terhadap perlindungan dan pemanfaatan sumber
daya alam. Pengaturan tersebut dilakukan dengan
ditetapkannya norma hukum administrasi dan norma hukum
pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di
bidang sumber daya alam.
3.

Landasan sosiologis
Secara sosiologis pemanfaatan sumber daya alam
menghasilkan manfaat secara ekonomi sehingga banyak yang
menginginkan memanfaatkannya. Pemanfaatan sumber daya
alam seringkali dilakukan hanya sekadar mendapatkan manfaat
secara ekonomi namun menyimpangi segala aturan yang
berlaku, yang pada gilirannya mengancam sumber daya alam
beserta lingkungannya. Bahkan secara sosiologis sumber daya
alam ini sering dipertanyakan keberadaannya yaitu sebagai
berkah atau musibah. Dalam tataran praktis, banyak perbuatan
yang mengancam keberagaman dan kekayaan sumber daya
alam, bahkan membahayakan bagi kesehatan lingkungan.
Salah satu perbuatan yang dimaksud adalah tercemarnya
lingkungan akibat penambangan tanpa izin yang menggunakan
merkuri. Penggunaan merkuri pada kegiatan usaha
pertambangan merupakan salah satu isu global yang hendak
ditangani melalui Konvensi Minamata. Isu global tersebut
9

dihadapi oleh banyak negara di dunia dan mengancam
keamanan, keselamatan dan kesehatan umat manusia beserta
lingkungannya. Secara khusus “Aricle 7 and Annex C” dari
Konvensi Minamata ditujukan untuk kegiatan pertambangan
emas skala kecil (artisanal and small-scale gold mining (ASGM)/
pertambangan emas skala kecil (PESK)).5 Penambangan tanpa
izin dan pencemaran lingkungan dengan merkuri sebagai salah
satu masalah yang terjadi di Indonesia.
Mengenai efek merkuri terhadap manusia dan
lingkungan. Roger, et.al. mengungkapkan “semua komponen
merkuri baik dalam bentuk metal dan bentuk alkil yang masuk
ke dalam tubuh manusia secara terus menerus akan
menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan
ginjal”.6 Ion merkuri menyebabkan pengaruh toksik, Karena
terjadinya proses presipitasi protein menghambat aktivitas
enzim dan bertindak sebagai bahan yang korosif. Merkuri juga
terikat oleh gugus sulfhidril, fosforil, karboksil, amida dan amina,
di mana dalam gugus merkuri dapat menghambat fungsi enzim.
Efek toksisitas merkuri pada manusia bergantung pada bentuk
komposisi merkuri, jalan masuknya ke dalam tubuh, dan
lamanya berkembang. Contohnya adalah bentuk merkuri (HgCl 2)
lebih toksik daripada bentuk merkuro (HgCl). Hal ini disebabkan
karena bentuk divalent lebih mudah larut daripada bentuk
monovalen. Disamping itu, bentuk HgCl 2 juga cepat dan mudah
diabsopsi sehingga daya toksisitasnya lebih tinggi.7 Masih
5

6
7
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Cermati Cermati the Minamata Convention on Mercury, Article 7 Annex
C.
Ibid., halaman 6.
Loc.cit.

terdapat perbuatan berbahaya dan merugikan lainnya, yang
perlu mendapatkan perhatian melalui sanksi pidana.
4.

Landasan perbandingan hukum
Melihat kajian perbandingan hukum diketahui terdapat
penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran norma yang
ada di dalam peraturan perundang-undangan di bidang SDA.
Misalnya di Malaysia terdapat “Atomic Energy Licensing Act
1984” yang di dalamnya terdapat “Section 40. Offence”,
Philippines juga memiliki “Republic Act No. 7942 An Act
Instituting A New System of mineral Resources Exploration,
Development, Utilization and Conservation”, kemudian ada The
Pennsylvania Oil and Gas Act, Queensland Petroleum and Gas
(Production and Safety) Act 2004, dan lain sebagainya.
5.

Landasan teoritik
Dalam perspektif teoritis terdapat teori kebijakan kriminal
(criminal policy) yang menjelaskan penggunaan pidana dalam
menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana di bidang
sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan yang dapat
ditempuh. Dengan perkataan lain sarana pidana menjadi pilihan
yang logis untuk mengatasi tindak pidana di bidang sumber daya
alam. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh G. Peter
Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat
ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law
application); pencegahan tanpa pidana (prevention without
punishment); dan memengaruhi pandangan masyarakat
mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media
(influencing views of society on crime and punishment/mass
11

media). 8 Selain itu dalam konteks ilmiah, terdapat hubungan
antara hukum administrasi dan hukum pidana. Norma hukum
pidana dalam hal ini berkedudukan sebagai hulprecht bagi
norma hukum pidana. Sanksi pidana membantu agar ada
jaminan bahwa orang akan mematuhi norma hukum
administrasi. 9
Karakteristik sanksi yang tegas menjadi dasar
pertimbangan
digunakannya
sanksi
pidana
dalam
mempertahankan
norma
administrasi
dalam
UU
Ketenaganukliran, UU Migas, UU Perikanan, UU Minerba, UU
Ketenagalistikan, UU Panas Bumi dan UU Perkebunan, dan lain
sebagainya Undang-undang tersebut setidaknya memuat subjek
tindak pidana, perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai
tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan apabila ada
yang melanggar perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tindak
pidana di berbagai aturan SDA. Namun yang perlu dicatat,
bahwa penggunaan sanksi pidana dalam berbagai undangundang tersebut harus diposisikan sebagai the last resort

8

9
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Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana,
2011). hlm. 45-46. Lihat pula dalam G. Peter Hoefnagels, The Other Side
of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime, Beginselen van
Criminologie, 1969 Kluwer-Deventer, Holand.
Diana Halim Koentjoro dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”
menyatakan antara hukum pidana dan HAN sebenarnya dua-duanya
terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal hukum
administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai “hulprecht’
(hukum pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN selalu
disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN itu ditaati oleh masyaraka.
Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor, Ghalia
Indonesia, 2004), hlm. 21

(sarana terakhir) atau ultimum remedium (obat terakhir). Untuk
itu aparat penegak hukum harus menahan diri (restraint) untuk
tidak terburu-buru menggunakan sanksi pidana dalam berbagai
undang-undang tersebut. Sanksi administrasi yang tersedia
dalam undang-undang administratif tersebut harus diupayakan
terlebih dahulu daripada sanksi pidana.
Keberadaan ketentuan pidana dalam UU dibidang SDA
merupakan bentuk kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi
merupakan bagian dari rangkaian tahapan yang harus dilewati
pada saat ingin mengoperasionalkan sanksi pidana sebagai
sarana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang sumber
daya alam. Secara garis besar tahapan penggunaan pidana akan
melalui 3 (tiga) tahapan utama yaitu tahapan formulasi, tahapan
aplikasi dan tahapan eksekusi.
Tahapan formulasi ketentuan pidana dalam berbagai
undang-undang yang memuat delik di bidang sumber daya alam
memegang peranan penting dalam penanggulangan deliknya
karena menjadi panduan bagi aparat penegak hukum di tahapan
aplikasi dalam menjalankan ketentuan pidana yang telah
ditetapkan dalam UU Ketenaganukliran, UU Migas, UU
Perikanan, UU Minerba, UU Ketenagalistikan, UU Panas Bumi
dan UU Perkebunan. Sehingga pembentuk undang-undang
harus memastikan agar ketentuan pidana yang ada dapat
memberikan norma hukum yang lengkap dan jelas. Namun
sayangnya, apabila ditelaah secara normatif, ketentuan pidana
yang tersaji dalam berbagai undang-undang tersebut banyak
mengandung masalah yuridis, sehingga seringkali sulit untuk
diterapkan.
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BAB II
PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
SUMBER DAYA ALAM

A.

Posisi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam
Negara hukum merupakan suatu konsep yang secara
konstitusional menjadi karakteristik dari Negara Indonesia.
Melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logisnya, segala
sesuatu harus didasarkan atas hukum. Dengan perkataan lain
penetapan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3)
UUD 1945 setidaknya mengandung makna bahwa hukum
merupakan salah satu sarana yang diyakini dapat dijadikan
sebagai alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi negara
sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD
1945 yang berbunyi:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan
untuk
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
14

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (cetak miring, pen).
Peraturan perundang-undangan merupakan jenis hukum
yang tertulis. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh pemerintah dapat disebut sebagai wujud supremacy of law.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011),
pada Pasal 1 angka 2 disebutkan Peraturan Perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk
pemenuhan syarat suatu negara disebut sebagai negara hukum.
Peraturan dipandang sebagai wujud konkret dari legality
principle yang melekat pada sebuah negara bernama negara
hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie pada
saat membicarakan mengenai prinsip-prinsip negara hukum
antara lain:10

10

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper.
Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas
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1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman
tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law)
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam
hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif
dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law)
Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan
berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due
process of law), yaitu bahwa segala tindakan
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan
Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip
pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan
kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman
sekarang berkembang pula adanya pengaturan
kelembagaan
pemerintahan
yang
bersifat
“independent‟, seperti bank sentral, organisasi
tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu,
ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak
Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga
Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya.
Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini
sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam
Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun
IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.
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kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang
menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya
merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk
menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian
pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ
tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi,
karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh
pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak
(independent and impartial judiciary). Peradilan bebas
dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap
Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya,
hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik
karena kepentingan jabatan (politik) maupun
kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara
Meskipun peradilan tata usaha negara juga
menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak
memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai
pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan
tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka
kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk
menggugat keputusan pejabat administrasi Negara
dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara
(administrative court) oleh pejabat administrasi
negara.
8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)
Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang
diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan
bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern
juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan
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mahkamah
konstitusi
dalam
sistem
ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak
asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan
penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan
secara luas dalam
rangka
mempromosikan
penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara
Hukum yang demokratis.
10.Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)
Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau
kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangundangan
yang
ditetapkan
dan ditegakkan
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di
tengah masyarakat.
11.Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan
Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang
diidealkan bersama.
12.Transparansi dan Kontrol Sosial
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka
terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan
hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat
dilengkapi secara komplementer oleh peran serta
masyarakat secara langsung (partisipasi langsung)
dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
Dengan demikian secara substansial peraturan
perundang-undangan tersebut memuat norma hukum
18

(rechtsnorm). Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh
D. W. P. Ruiter bahwa salah satu unsur dari peraturan
perundang-undangan atau wet in materiele zin adalah norma
hukum (rechtsnorm).11 Norma hukum sebagai unsur dari suatu
peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (gebod),
larangan (verbod), pengizinan (toestemming); dan pembebasan
(vrijstelling). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh negara dapat berisi keempat hal tersebut yaitu
memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,
melarang untuk berbuat sesuatu, memberikan izin atau
memberikan pembebasan.
Untuk lebih memahami persoalan norma, maka berikut
disampaikan beberapa definisi. Purnadi Purbacarakan dan
Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun
pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya.12
Pendapat lain disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo kaidah
diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana
manusia itu seyogianya berperilaku, bersikap di dalam
masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain
terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai
yang terdapat dalam peraturan konkret.13
11

12

13

D. W. P. Ruiter, yang dimaksud peraturan perundang-undangan atau wet
in materiele zin mengandung tiga unsur, yaitu: norma hukum
(rechtsnorm); berlaku keluar (naar buiten werken); dan bersifat umum
dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). Lihat dalam Maria Farida,
Indarti, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,
(Jakarta: Kanisius, 2013), halaman 35.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum,
(Bandung: Alumni, 1982), halaman 14.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar),
(Yogyakarta: Liberty, 2006), halaman 11
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Norma hukum pidana merupakan salah satu norma yang
sering muncul dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia. UU 12/2011 pada Pasal 7 ayat (1) telah menetapkan
berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada antara
lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Menjadi pertanyaan, jenis peraturan perundangundangan apa yang dapat memuat norma hukum pidana. Pada
Pasal 15 UU 12/2011 menetapkan materi muatan mengenai
ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang,
peraturan daerah provinsi; atau peraturan daerah
kabupaten/kota. Pasal tersebut telah memberikan limitasi
terhadap kebijakan formulasi ketentuan pidana dari segi jenis
peraturan perundang-undangannya.
Selain itu, pasal tersebut juga melakukan pembatasan
terhadap stetsel sanksi pidana yang dapat dimuat dalam
peraturan daerah. Pembatasan yang dimaksud meliputi
pembatasan terhadap jenis sanksi pidana (strafsoort) dan
lamanya atau beratnya ancaman pidana (strafmaat). Jenis
pidana yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah hanya
berupa pidana kurungan atau denda. Terhadap jenis pidana
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tersebut lamanya pidana kurungan maksimal 6 bulan, ketentuan
ini merupakan bentuk pidana maksimal umum untuk delik yang
dipidana melalui perda. Sedangkan untuk denda, maksimalnya
adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dalam tataran praktis bahkan, selain ditemukan dalam
undang-undang dan perda, pemerintah melalui instrumen
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang juga sering
merumuskan norma hukum pidana. Namun memang
perumusan yang demikian haruslah dilakukan secara hati-hati
dan cermat, dan memenuhi berbagai kriteria tertentu seperti
kriteria kegentingan memaksa, sejalan dengan tujuan hukum
pidana, dan pendekatan yang terdapat dalam kebijakan hukum
pidana.
Dalam perspektif praktik legislasi, norma hukum pidana
ditemukan pula dalam peraturan perundang-undangan di
bidang sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 10
tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran),
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (UU Migas). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (UU Perikanan), Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU
Minerba), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan), Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(UU Perkebunan), dan lain sebagainya.
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Munculnya norma hukum pidana dalam berbagai undangundang sebagaimana disebutkan diatas ditandai dengan adanya
Bab tentang Ketentuan Pidana. Norma hukum pidana pada
prinsipnya memuat perihal perbuatan apa saja yang terlarang,
dan terhadap perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana.
Menjadi sangat penting untuk mengetahui posisi norma hukum
pidana. Berkenaan dengan hal tersebut posisi norma hukum
pidana tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif:
1. Dilihat dari Perspektif Sistem Hukum Pidana (Materiil)
Secara umum sistem hukum pidana nasional meliputi
Sub-Sistem Substansi Hukum Pidana Nasional, Struktur Hukum
Pidana Nasional dan Kultur Hukum Pidana Nasional. Norma
hukum pidana terdapat dalam Substansi Hukum Pidana Nasional
yang juga meliputi:
a. hukum pidana materiil yang berisi penetapan perbuatan
apa saja yang dikualifikasi sebagai tindak pidana dan
sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap perbuatan
tersebut.
b. hukum pidana formil yang mengatur perihal ketentuan
beracara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran
hukum pidana materiil, yang berisi tata cara penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
c. hukum pelaksanaan pidana yang memuat aturan dalam
pelaksanaan pidana terhadap seluruh jenis sanksi yang
telah ditetapkan oleh hukum pidana materiil.
Sistem hukum pidana materiil di Indonesia saat ini
berinduk pada KUHP. Selain terdapat pada KUHP, norma hukum
pidana materiil juga terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan diluar KUHP, diantaranya berbagai
22

undang-undang di bidang sumber daya alam sebagaimana
disebutkan diatas.
Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi norma hukum
pidana dalam berbagai undang-undang di bidang SDA adalah
bagian dari sistem hukum pidana materiil dan berinduk pada
KUHP. Artinya undang-undang tersebut terikat secara sistem
dengan KUHP. Implikasinya, ketentuan umum dalam Buku I
KUHP berlaku pula bagi undang-undang tersebut sepanjang
tidak ditentukan lain.
2.

Dilihat dari Perspektif Hubungan antara Norma Hukum
Pidana dengan Norma Hukum Administrasi
Undang-undang di bidang sumber daya alam yang
memuat ketentuan pidana dapat diketagorikan sebagai
administrative penal law. Hal tersebut dikarenakan, norma
hukum pidana tersebut dibentuk untuk membantu norma
hukum administrasi agar semakin ditaati, karena hukum pidana
sanksinya dipandang lebih tegas. Berkenaan dengan hukum
pidana administratif, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat
sebagai berikut: 14
“Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi
yang semakin meningkat, muncul perkembangan baru
dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi hukum
pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana dalam hal ini
digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa
tanggung jawab negara dalam rangka mengelola
kehidupan masyarakat modern yang kompleks. Sanksi
14

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
(Jakarta: Kencana, 2012), halaman 249-250
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pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk
mendukung norma administratif dalam berbagai hal.
Inilah yang dinamakan administrative penal law
(verwaltungsstrafrecht) yang masuk dalam lingkup public
welfare offences”.
“Selanjutnya keduanya menambahkan, dalam hal tindak
pidana semacam ini, pemidanaan dilakukan atas dasar
kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat
kesalahan subjektif”.
Diana Halim Koentjoro, menguraikan hubungan HAN
dengan Hukum pidana secara sederhana, bahwa antara hukum
pidana dan HAN sebenarnya dua-duanya terletak dalam bidang
hukum publik. Namun, dalam hal hukum administrasi negara,
maka hukum pidana berfungsi sebagai “hulprecht’ (hukum
pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN
selalu disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN itu ditaati oleh
masyarakat (huruf miring, pen).15
Hubungan yang demikian memperlihatkan bahwa posisi
norma hukum pidana dalam undang-undang di bidang sumber
daya alam seharusnya menjadi sarana yang terakhir. Lebih lanjut
karena memang pada tataran ideal penggunaan sanksi hukum
pidana diletakkan sebagai obat terakhir (ultimum remedium)
karena hakikatnya yang demikian. Mengenai hal tersebut
Sudarto berikut ini:
“Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana ini
membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum
Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam
15
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Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor, Ghalia
Indonesia, 2004), halaman 21

mempertahankan
norma-norma
(norma
hukum
administrasi salah satunya, pen) yang diakui dalam
hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus
dianggap sebagai ultimum remedium, yakni “obat
terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang
hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak
mempan. Oleh karena itu penggunaanya harus dibatasi.
Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan
Hukum Pidana.
Dalam hal ini karena dalam hukum pidana administratif,
hukum pidana berhubungan dengan hukum administrasi, maka
sebaiknya norma dalam hukum administrasi atau sanksi
administrasi dikedepankan lebih dahulu dibandingkan dengan
sanksi pidana.
B.

Kewenangan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya
Alam
Untuk memulai pembicaraan mengenai kewenangan
pembentukan norma hukum pidana dalam peraturan
perundang-undangan di bidang sumber daya alam, maka
penting untuk diketahui makna dari kewenangan. Menurut H.D
Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh
aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang-wewenang.16 Dengan demikian
wewenang akan selalu berkorelasi dengan aturan-aturan yang

16

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013), halaman 71.

25

menjadi sumber suatu kewenangan. Kewenangan pembentukan
norma hukum pidana berarti harus didasarkan pada aturan
sebagai dasar kewenangannya.
Dalam konteks teori kebijakan hukum pidana,
pembentukan norma hukum pidana merupakan salah satu
bagian dari tahapan kebijakan hukum pidana yang oleh M.
Cherif Bassiouni disebut dengan tahap formulasi (proses
legislasi). Secara umum terdapat tiga tahapan yang dimaksud
yakni tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses
peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (tahap administrasi).17
Apabila ketiga tahapan tersebut diberikan pengertian
maka, tahap formulasi merupakan bagian dari rangkaian proses
operasionalnya pidana dengan merumuskan dan menetapkan
perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana, jenis sanksi
yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dapat dipidana
itu dan aturan atau pedoman pemidanaan terhadap perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana tersebut. Tahap aplikasi
adalah merupakan tahapan mengaplikasikan norma hukum
pidana yang telah ditetapkan pada tahap formulasi yang dimulai
dengan adanya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
pengadilan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan tahap
eksekusi adalah suatu proses pelaksanaan sanksi pidana yang
telah ditetapkan oleh hakim kepada pelaku yang telah
dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Apa yang disampaikan oleh Bassiouni jelas bahwa
operasionalisasi hukum pidana melalui tiga tahapan utama,
17
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Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
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tahapan formulasi (proses legislatif) merupakan tahap pertama
yang harus dilalui. Pembentukan norma hukum pidana berada
dalam tahap formulasi. Tahap formulasi merupakan tahapan
merumuskan norma hukum pidana dalam suatu peraturan
perundang-undangan dalam rangka menanggulangi kejahatan.
Otoritas yang berwenang dalam membentuk norma
hukum pidana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan dalam Pasal 20 yang
berbunyi:
Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang. *)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama. *)
(3) ika rancangan undang-undang itu tidak mendapat
persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang
yang telah disetujui bersama untuk menjadi undangundang. *)
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui,
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.
Pasal 20 UUD 1945 sebagaimana dikutipkan diatas
dengan demikian menjadi dasar atau sumber kewenangan
pembentukan norma hukum pidana yang nantinya akan
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dirumuskan dalam undang-undang di bidang sumber daya alam.
Dalam konteks teori kewenangan, diketahui bahwa sumber
kewenangan itu dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan
mandate. Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan
pembentukan norma hukum pidana dalam undang-undang di
bidang sumber daya alam merupakan bentuk perolehan
kewenangan melalui atribusi. Hal tersebut didasarkan pada
pandangan Philipus M. Hadjon yang menyatakan kewenangan
atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan
negara oleh undang-undang dasar.18
Selanjutnya pada Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan
bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang. Atas amanat
pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
12/2011). Dalam Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 menyatakan
undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.
Ketentuan lainnya yang menerangkan soal kewenangan
pembentukan undang-undang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib 1/2014) yang
menegaskan DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Salah satu fungsi DPR adaah fungsi legislasi.
Terkait dengan fungsi ini, Pasal 5 Ayat (1) Tatib 1/2014
menyatakan Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18
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Ridwan H.R., Op.cit., halaman 108-109.

4 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal
berikutnya dalam Tatib 1/2014 yang juga menjadi dasar
wewenang DPR dalam membentuk UU adalah Pasal 6 Tatib
1/2014. Dalam pasal tersebut ditegaskan wewenang dari DPR.
Lengkapnya adalah sebagai berikut:
Pasal 6
DPR berwenang:
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap peraturan pemerintah
pengganti undang-undang yang diajukan oleh
Presiden untuk menjadi undang-undang;
c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan
oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden;
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan
undang-undang tentang APBN dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama;
e. membahas
bersama
Presiden
dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan
persetujuan atas rancangan undang-undang tentang
APBN yang diajukan oleh Presiden;
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f.

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama;
g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
menyatakan perang dan membuat perdamaian
dengan negara lain;
h. memberikan
persetujuan
atas
perjanjian
internasional tertentu yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang;
i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti dan abolisi;
j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
hal mengangkat duta besar dan menerima
penempatan duta besar negara lain;
k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;
l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial;
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden; dan n. memilih 3 (tiga)
orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
Presiden untuk diresmikan dengan keputusan
Presiden.
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Dengan demikian kewenangan pembentukan norma
hukum pidana menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
C.

Tahapan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya
Alam
Tahapan pembentukan norma hukum pidana dalam
undang-undang di bidang sumber daya alam, sama halnya
dengan pembentukan undang-undang pada umumnya yakni
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 1 angka 1 UU 12/2011 menyatakan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan. Berikut ini tahapan pembentukan norma hukum
pidana dalam undang-undang di bidang sumber daya alam
antara lain:
1. Tahap Perencanaan Undang-Undang
Norma hukum pidana dalam berbagai undang-undang di
bidang sumber daya alam harus melalui tahapan perencanaan.
Menurut Pasal 16 UU 12/2011, perencanaan penyusunan
undang-undang dilakukan dalam Prolegnas, yakni suatu
instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang
yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
Prolegnas
merupakan
skala
prioritas
program
pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan
sistem hukum nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17
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UU 12/2011. Pasal 19 selanjutnya mengatur bahwa Prolegnas
memuat:
a. Judul Rancangan Undang-Undang
b. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan
perundang-udangan lainnya artinya berisi keterangan
mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang
meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran
yang ingin diwujudkan; dan jangkauan dana rah
pengaturan. Materi yang diatur tersebut yang telah
melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam
Naskah Akademik.
Selanjutnya Pasal 20 UU 12/2011 menetapkan bahwa
Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan UndangUndang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka
menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai
Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka
menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan
dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas
tahunan. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas
tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
UU 12/2011 juga sudah mengatur, Penyusunan Prolegnas
antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
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Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan
mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR,
DPD, dan/atau masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara penyusunan Prolegnas diatur dengan Peraturan DPR.
Di Lingkungan DPR ketentuan mengenai penyusunan
Prolegnas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan
Program Legislasi Nasional (Peraturan DPR 2/2016). Peraturan
tersebut mengatur mengenai penyusunan, pembahasan,
penetapan dan penyebarluasan prolegnas.
Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan
Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Untuk
melaksanakan amanat UU 12/2011 tersebut lahirlah Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Perpres 87/2014). Berikut ini
ketentuan penting berkenaan dengan prolegnas dalam Perpres
87/2014:
a. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan
dalam Prolegnas (Pasal 4);
b. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan
prioritas tahunan (Pasal 5);
c. Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh Menteri (Pasal 6); dan
d. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
disepakati menjadi Prolegnas jangka menengah dan
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Prolegnas prioritas tahunan setelah ditetapkan dalam
rapat paripurna DPR (Pasal 7).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga telah
mengatur bahwa ruang lingkup kegiatan perencanaan RUU
salah satunya meliputi penyusunan naskah akademik.
Pembentukan norma hukum pidana dalam undang-undang di
bidang sumber daya alam dengan demikian harus didasarkan
pada Naskah Akademik. Ketentuan mengenai penyusunan
Naskah Akademik diatur dalam Pasal 8-10 Perpres tersebut.
2.

Tahap Penyusunan Undang-Undang
Tahap penyusunan norma hukum pidana dalam bidang
sumber daya alam diatur dalam Pasal 43-51 UU 12/2011. Secara
umum, menurut Pasal 43 UU 12/2011, Rancangan UndangUndang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD.
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden,
atau DPD harus disertai Naskah Akademik, yang Teknik
penyusunannya tercantum dalam Lampiran I UU 12/2011.
Pasal 45 UU 12/2011 menyebutkan Rancangan UndangUndang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta
Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR
disusun berdasarkan Prolegnas. Rancangan Undang-Undang
yang diajukan oleh DPD adalah Rancangan Undang-Undang yang
berkaitan dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
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Aturan berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang
dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi,
atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi atau DPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (Peraturan DPR
2/2012). Pasal 6 Peraturan DPR 2/2012 menyebutkan
Penyusunan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan
pada Naskah Akademik. Rancangan undang-undang terdiri atas
judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (apabila
diperlukan), dan lampiran (apabila diperlukan). Penyusunan
rancangan undang-undang dilakukan dengan berpedoman pada
teknik penyusunan rancangan undang-undang.
Pasal 7 selanjutnya mengatur penyusunan rancangan
undang-undang dilakukan melalui kegiatan: perumusan konsep
rancangan undang-undang (merupakan kegiatan pembuatan
norma atas materi pokok yang ingin diatur); pembahasan
konsep rancangan undang-undang (dilakukan dalam rapat
komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat badan legislasi); dan
c. penyebarluasan (melalui kegiatan seminar, diskusi, atau
kunjungan kerja, dan hasil penyebarluasan menjadi bahan untuk
menyempurnakan rancangan undang-undang).
Ketentuan mengenai Rancangan Undang-Undang yang
diajukan oleh Presiden diatur lebih Lanjut dalam Perpres
87/2014. Ketentuan tersebut antara lain mengatur:
a. Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau
Antarnonkementerian
b. Rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dan
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c. Pengharmonisasian,
Konsepsi
3.

Pembulatan

dan

Pemantapan

Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang memuat
norma hukum pidana standar regulasinya terdapat dalam Pasal
65-71 UU 12/2011. Ketentuan normatif dalam regulasi tersebut
menyatakan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang
dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang
ditugasi. Ketentuan Khusus Pembahasan Rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan
pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
Keikutsertaan DPD tersebut dilakukan hanya pada pembicaraan
tingkat I yang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi
materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. Selain
itu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama
Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas:
a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan
komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau
rapat Panitia Khusus;
Pada dasarnya Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:
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1) pengantar musyawarah, ditahapan ini
DPR
memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal
dari DPR; DPR memberikan penjelasan serta Presiden
dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan
DPD berasal dari DPR; Presiden memberikan
penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika
Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD
menyampaikan pandangan jika Rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
berasal dari Presiden.
2) pembahasan daftar inventarisasi masalah, Daftar
inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden jika
Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau DPR
jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden
dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang
terkait dengan kewenangan DPD.
3) penyampaian pendapat mini. Disampaikan pada akhir
pembicaraan tingkat I oleh: fraksi; DPD, jika Rancangan
Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD,
Presiden.
b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna
Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan
keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a.
penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini
fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat
I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap
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fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh
pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian pendapat
akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
4.

Tahap Pengesahan
Pasal 72-74 UU 12/2011 mengatur mengenai tahapan
pengesahan norma hukum pidana yang terdapat dalam suatu
rancangan undang-undangan termasuk di bidang sumber daya
alam. Setelah rancangan undang-undang melalui proses
pembahasan ditingkat I dan II, kemudian proses berikutnya
adalah pengesahan rancangan undang-undang. Dalam Pasal 72
UU 12/2011 ditegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang yang
telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi
Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal
73 menetapkan Rancangan Undang-Undang disahkan oleh
Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh
DPR dan Presiden.
5.

Tahap Pengundangan
Fase pengundangan diatur dalam Bab IX Pengundangan.
Pasal 81 UU 12/2011 menyebutkan agar setiap orang
mengetahuinya,
Peraturan
Perundang-undangan
harus
diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran
Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia;
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah;
Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
Pasal 82 juga menetapkan lebih jauh bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, meliputi: Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden; dan Peraturan Perundang-undangan lain
yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan
Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia (Pasal 83). Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundangundangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat
penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 84). Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum (Pasal 85).
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D.

Pendekatan dalam Kebijakan Formulasi Norma Hukum
Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Sumber Daya Alam
Norma hukum pidana yang terletak dalam undangundang di bidang sumber daya alam merupakan bentuk
kebijakan hukum pidana tepatnya di tahapan kebijakan
formulasi.
Sehingga
dalam
pembentukannya
perlu
memperhatikan
berbagai
pendekatan
yang
lazim
dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan publik secara
umum dan pendekatan yang ada dalam ranah kebijakan hukum
pidana pada khususnya.
1. Pendekatan Umum Kebijakan Publik yang Perlu
Dipertimbangkan dalam Pembentukan Norma Hukum
Pidana
Pendekatan pertama yang perlu diperhatikan dalam
pembentukan kebijakan formulasi norma hukum pidana adalah
pendekatan berbasis pada bukti. Mengenai pendekatan yang
demikian Lembaga Penelitian SMERU mengungkapkan :19
Policy failure, among other things, is due to anaccurate or
incomplete research. Along similar lines to the importance
of participatory decision-making and policy formulation,
the importance of using research-based evidence in
influencing and improving policymaking is also
increasingly recognized…. “the change in how
policymaking is currently approached increases the
chances of civil society organizations, researchers, and
think thanks to participate in policy formulation and also

19
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Lembaga Penelitian SMERU (The SMERU Research Institute), Bridging
Research and Policy Through Evidence-Based Policy Advocacy,
Newsletter, No. 32 Sep-Decs/2011.

to work in partnership with policymakers. However, more
has to be done to understand, and to ensure, how
evidence can actually reach policy actors and thus be used
more effectively.
Pendekatan berbasis pada bukti ini menghendaki agar
perumusan norma hukum pidana harus didasarkan pada bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau research
based of evidence. Sehingga Naskah Akademik sebagai basis
ilmiah penyusunan undang-undang harus berada dalam
kerangka ilmiah yang tepat dan benar. Berkenaan dengan
persoalan basis bukti penyusunan norma hukum pidana,
Marston dan Watts20 mengungkapkan:
Bukti mencakup “pengetahuan pakar (cetak tebal, pen),
hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik yang ada,
konsultasi dengan pemangku kepentingan, evaluasievaluasi kebijakan sebelumnya, internet, hasil-hasil dari
konsultasi. Hitungan biaya opsi-opsi kebijakan, dan
keluaran dari pemodelan ekonomi dan statistik.”
Sehingga dari pendapat terebut terungkap, penyusunan
norma hukum pidana harus melibatkan pakar hukum pidana,
pakar kebijakan hukum pidana, dan pakar lain yang terkait
dengan norma hukum pidana yang mau disusun. Karena norma
hukum pidana yang mau disusun terkait dengan bidang sumber
daya alam, maka ahli yang terkait sumber daya alam perlu
diminta terlibat dalam penyusunannya. Misalnya pakar
20

Marston, Greg and Rob Watts, Tampering with Evidence: A Crtical
Appraisal of Evidence-Based Policy-Making (Merusak Bukti: Sebuah
Penilaian Kritis tentang Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti, 2003, P.
145, diakses melalui http://www.australianreview.net/journal/v3/n3/
marston_watts.pdf, pada 4 Desember 2012
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kehutanan diperlukan untuk membantu pakar kebijakan hukum
pidana dalam menyusun norma hukum pidana di sektor undangundang kehutanan, pakar kelautan dan perikanan untuk
membantu pakar kebijakan hukum pidana dalam menyusun
norma hukum pidana di bidang kelautan dan perikanan dan
sebagainya. Dalam tataran praktik legislatif penyusunan norma
hukum pidana harus dipastikan ada pakar kebijakan hukum
pidana atau hukum pidana, karena ahli tersebut yang
memahami sistem hukum pidana.
Pendekatan berikutnya yang perlu dipertimbangkan
dalam pembentukan norma hukum pidana adalah seperti yang
disampaikan oleh Peter deLeon dan Danielle M. Vogenbeck,
Keduanya menyatakan hal-hal sebagai berikut:21
a. The policy sciences were consciously framed as being
problem-oriented, quite explicitly addressing public policy
issues and posing recommendations for their relief, while
openly rejecting the study of a phenomenon for its own
sake (Lasswell 1956); the societal or political question—So
what?—has always been pivotal in the policy sciences’
approach. Likewise, policy problems are seen to occur in a
specific context, a context that must be carefully
considered in terms of the analysis, methodology, and
subsequent recommendations. Thus, necessarily, the
policy approach has not developed an overarching
theoretic foundation.
21
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Peter deLeon dan Danielle M. Vogenbeck, The Policy Sciences at the
Crossraods, dalam Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics,
and Methods, Public Administration and Public Policy/125, Edited by
Frank Fischer et.all, CRC Press: Taylor & Francis Group, USA, 2007, hlm.
4-5.

b. The policy sciences are distinctively multi-disciplinary in
their intellectual and practical approaches. This is because
almost every social or political problem has multiple
components closely linked to the various academic
disciplines without falling clearly into any one discipline’s
exclusive domain. Therefore, to gain a complete
appreciation of the phenomenon, many relevant
orientations must be utilized and integrated. Imagine, if
you can, policy research in urban redevelopment (or, for
that matter, international terrorism) that did not entail a
constellation of disciplinary approaches and skills.
c. The policy sciences’ approach is deliberately normative or
value oriented; in many cases, the recurring theme of the
policy sciences deals with the democratic ethos and
human dignity.This value orientation was largely in
reaction to behavioralism, i.e., “objectivism,” in the social
sciences, and in recognition that no social problem nor
methodological approach is value free. As such, to
understand a problem, one must acknowledge its value
components. Similarly, no policy scientist is without
her/his own personal values, which also must be
understood, if not resolved, as Amy (1984) has discussed.
This theme later achieved a central role in the policy
sciences’ movement to a post-positivist orientation (see,
among others, Dryzek 1990, and Fischer 2003).
Setidaknya DeLeon dan Vogenbeck diatas menempatkan
3 (tiga) pendekatan penting dalam pengambilan kebijakan, yang
tentunya berlaku pula dalam pembentukan kebijakan
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perumusan norma hukum pidana, karena merupakan bagian
dari kebijakan publik. Pendekatan tersebut antara lain:
a. problem-oriented approach,
Menggunakan pendekatan yang fokus pada problem,
untuk kemudian melakukan analisis terhadap persoalan,
menentukan metode penyelesaian dan pada akhirnya
merumuskan rekomendasi futuristik. Norma hukum
pidana yang dibentuk diharapkan dapat menyelesaikan
persoalan kejahatan yang terdapat di berbagai sektor
pengelolaan sumber daya alam.
b. multi-disciplinary approach
Kejahatan merupakan persoalan yang sangat
kompleks, kompleksitas masalah tersebut muncul sebagai
akibat dari “the complexities of large-scale modern
civilization” sebagaimana istilah yang digunakan Harold D.
Lasswell 22dan bukan problem yuridis semata. Atas dasar
hal tersebut maka dibutuhkan pendekatan yang khas
yakni multi-disiplin ilmu.
c. normative or value-oriented approach.

22
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Douglas Torgerson mencoba menguraikan pandangan Harold D.
Lasswell,The policy orientation, on Lasswell’s account, is part of a
development that is “distinctive” of his times: “the rise to power of the
intellectual class.” The world, he argues, is in the midst of a “permanent
revolution of modernizing intellectuals”: a crucial role for intellectuals is
inescapable, in his view, because of the problems presented by “the
complexities of large-scale modern civilization”. Cermati Douglas
Torgerson, Promoting the Policy Orientation: Lasswell in Context,dalam
Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, Public
Administration and Public Policy/125, Edited by Frank Fischer et.all, CRC
Press: Taylor & Francis Group, USA, 2007, hlm. 17.

Kebijakan hukum pidana selalu berorientasi pada
pendekatan yang berbasis pada nilai/value. Artinya dalam
konteks di Indonesia norma hukum pidana di bidang
sumber daya alam harus didasarkan pada pertimbangan
filosofis yakni Pancasila atau nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat Indonesia.
2.

Pendekatan dalam Kebijakan Hukum Pidana yang Perlu
Dipertimbangkan dalam Pembentukan Norma Hukum
Pidana
Dalam kajian teori yang terdapat dalam ranah penal
policy, diketahui terdapat pula pendekatan kebijakan (policy
approach).
M. Cherif Bassiouni mengungkapkan dalam pengambilan
kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang
berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) yang
lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang
berorientasi pada nilai (value judgment approach).
Pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, maka
norma hukum pidana yang dibentuk harus didasarkan pada satu
kajian yang rasional. Pendekatan ini sebetulnya identik dengan
pendekatan kebijakan berbasis pada bukti sebagaimana ada
dalam kebijakan publik sebagaimana diuraikan diatas.
Sedangkan pendekatan yang berbasis pada nilai menghendaki
agar nilai yang diyakini oleh suatu bangsa dijadikan dasar
lahirnya suatu kebijakan. Pendekatan ini pun senada dengan
pendekatan berbasis pada nilai yang diungkapkan oleh DeLeon
dan Vogenbeck diatas.
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembentukan
norma hukum pidana dalam undang-undang di bidang sumber
daya alam perlu menggunakan pendekatan research-based of
evidence atau policy oriented approach, problem-oriented
approach, multi-disciplinary approach, dan normative or valueoriented or value judgment approach.
E.

Substansi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam
Dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber
daya alam sering dijumpai Bab Ketentuan Pidana. Bab tersebut
berisi norma hukum pidana materiil. Secara umum substansi
norma hukum pidana undang-undang di bidang sumber daya
alam tersebut berisi mengenai beberapa hal:
1. Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah
ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan
yang dapat dipidana. Untuk itu apabila pemerintah hendak
memidana suatu perbuatan terlarang maka harus diatur secara
tegas dalam suatu undang-undang. Dalam bab ketentuan pidana
harus dirumuskan perbuatan apa saja yang dikualifikasi sebagai
tindak pidana. Dalam konteks saat ini, KUHP masih berlaku
sehingga perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana
dalam undang-undang di bidang sumber daya alam tersebut
harus dikualifikasi apa sebagai kejahatan atau pelanggaran.
Bahkan hal tersebut diamanatkan oleh UU 12/2011 tepatnya
dalam Lampiran II pada J dibawah ini:
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a. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan
yang berisi norma larangan atau norma perintah;
b. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan
asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam
Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena
ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi
perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan
perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UndangUndang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana);
c. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya
denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang
ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta
unsur kesalahan pelaku;
d. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri,
yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi
pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan.
Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah
sebelum bab ketentuan penutup;
e. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak
diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana
ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum
pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan
peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan
peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal
atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup;
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f. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang,
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;
g. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara
tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar
dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang
memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu
dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana
Peraturan Perundang-undangan lain. b. pengacuan
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen
atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak
terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal
atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undangundang mengenai tindak pidana khusus;
h. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari
ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang;
i. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu,
subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing,
pegawai negeri, saksi;
j. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana
kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan
pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari
perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai
pelanggaran atau kejahatan;
k. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara
tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat
kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;
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l. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan
dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat
kumulatif atau alternatif;
m. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat
ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan
pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas
umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana
tidak boleh berlaku surut;
n. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan
pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat
tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang
bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada UndangUndang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi,
misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi;
o. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan
atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan
hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi; dan/atau b. pemberi perintah untuk melakukan
tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan
dalam melakukan tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban Pidana
Perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana
menyangkut pada persoalan subjek tindak pidana atau pelaku
yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk itu
ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang sumber daya
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alam harus menetapkan subjeknya secara normatif. Pihak yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum pidana
meliputi manusia atau korporasi (baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum). Lazimnya subjek tindak
pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan
menggunakan frasa “setiap orang”. Makna setiap orang ini
harus diberikan definisi secara yuridis apakah hanya manusia
ataukah meliputi juga subjek lain berupa korporasi.
Apabila korporasi ditetapkan sebagai subjek tindak pidana
maka dalam bab ketentuan pidana tersebut harus diatur pula
perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat
meliputi: pengurus saja, atau pengurus dan korporasinya.
3.

Pidana
Pidana merupakan hal yang juga harus dirumuskan dalam
bab ketentuan pidana. Perumusan pidana dalam bab tersebut
meliputi jenis sanksi pidana (strafsoort) dan lamanya atau
beratnya pidana (strafmaat). Dalam ketentuan pidana harus
dirumuskan jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan, umumnya
jenis sanksi tersebut mengacu pada Pasal 10 KUHP.
Secara tegas dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap delik baik yang diatur
dalam Buku II dan Buku III KUHP serta UU Khusus diluar KUHP.
Pembedaan jenis sanksi pidana tersebut antara lain:23
a. Pidana Pokok:
1) pidana mati;
2) pidana penjara;
23
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Lihat Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2012), hlm. 5-6.

3) pidana kurungan;
4) pidana denda;
5) pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).
b. Pidana tambahan:
1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu;
3) Pengumuman putusan hakim.
Pasal diatas telah menetapkan jenis sanksi yang dapat
dikenakan terhadap delik yang diatur dalam bab ketentuan
pidana yang terdapat dalam undang-undang di bidang sumber
daya alam. Walaupun demikian masih terbuka bagi pembentuk
undang-undang untuk menetapkan sanksi lain diluar Pasal 10
KUHP sepanjang diatur secara tegas dalam undang-undang
tersebut. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum
dalam dan di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu
menyimpang (Pasal 103 KUHP).24
24

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan
Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum
Penitensier, (Jakarta: RajaGrafindo, 2006), hlm. 279. Menurut Eko
Soponyono ‘keterikatan sistem pemidanaan antara KUHP/WvS dengan
ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS dapat dimengerti dari
formulasi ketentuan pidana Pasal 103 KUHP/WvS. Cermati Eko
Soponyono, Keterikatan Sistem dalam Sistem Pemidanaan antara
KUHP/WvS dengan Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan di
Luar KUHP/Wvs, (Semarang: Pustaka Magister, 1999), hlm. 3. Jalinan
sistem pemidanaan tersebut lebih jelas lagi diuraikan secara terperinci
oleh Barda Nawawi Arief, bahwa menurut sistem hukum pidana/sistem
pemidanaan yang berlaku saat ini: 1. Ketentuan pidana dalam undangundang khusus di luar KUHP merupakan sub-sistem dari keseluruhan
sistem hukum pidana. 2. Sebagai sub-sistem, UU khusus terikat pada
ketentuan/aturan umum yang ada di dalam Bab I sampai dengan VIII
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Selain dari sudut jenis pidana, dalam ketentuan pidana
pada undang-undang di bidang sumber daya alam juga harus
mengatur perihal strafmaat atau lamanya atau beratnya pidana
terhadap jenis pidana yang telah ditetapkan sebagai pidana
yang dipilih oleh pembentuk undang-undang. Dalam artinya
misalnya, apabila pembentuk pidana telah menetapkan jenis
pidananya adalah pidana penjara dan denda, maka maksimal
khusus pidana penjara yang dapat dijatuhkan dan maksimal
khusus untuk denda juga harus diformulaskukan secara tegas,
dengan adanya frasa “paling lama atau paling banyak”. Bahkan
dalam hal untuk tindak pidana tertentu sering kali dirumuskan,
pidana minimal khusus dengan adanya frasa “paling singkat atau
paling sedikit”.

(Pasal 1 sampai dengan 85) Buku I KUHP, sepanjang UU khusus tidak
membuat ketentuan lain yang menyimpang (lihat Pasal 103 KUHP). Ini
berarti, keterikatan UU Khusus terhadap aturan umum itu tidak bersifat
mutlak. UU Khusus bisa saja membuat “ketentuan lain” yang
menyimpang. 3. Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP
(Pasal 86 sampai dengan 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU
khusus diluar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP). Perhatikan dalam Barda
Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi.... Op.cit., hlm. 72.
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BAB III
HUKUM PIDANA DI BIDANG KETENAGANUKLIRAN

A.

Pendahuluan
Pembicaraan mengenai nuklir semakin mengemuka
tatkala umat manusia dihadapkan pada sebuah permasalahan
perubahan iklim yang disebabkan oleh “emisi karbon dioksidagas rumah kaca” yang berkontribusi pada pemanasan global
(global warming). Pemanasan global yang terjadi salah satunya
disebabkan pembangkit listrik berbahan bakar “natural gas and
coal” yang dituding sebagai penyumbang utama dalam
meningkatkan emisi tersebut. Setidaknya untuk beberapa
dekade ke depan terdapat pilihan realistis untuk mengurangi
emisi karbon diokisda dari pembangkit listrik:
1. meningkatkan efisiensi penggunaan dan penggunaan
tenaga listrik;
2. memperluas penggunaan sumber energi terbarukan
seperti angin, matahari, biomassa, dan panas bumi;
3. menangkap emisi karbon dioksida di pembangkit listrik
berbahan bakar fosil (terutama batubara) dan secara
permanen menyerap karbon; dan
4. meningkatkan penggunaan tenaga nuklir.
Nuklir menjadi salah satu alternatif pilihan untuk
mengatasi permasalahan pemanasan global yang terjadi saat ini.
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Hal ini bahkan dipertegas oleh International Atomic Energy
Agency25 dalam laporannya yang berjudul “Climate Change and
Nuclear Power 2016” bahwa perubahan iklim merupakan salah
satu tantangan lingkungan yang paling penting yang dihadapi
dunia saat ini. Energi nuklir dapat berkontribusi signifikan untuk
mengurangi emisi gas rumah kacasekaligus memberikan
energi dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk
kesejahteraan sosial ekonomi dari populasi yang terus
bertambah. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan
hampir tidak ada emisi gas rumah kaca atau polutan udara
selama operasi mereka dan hanya emisi yang sangat rendah
selama seluruh siklus hidup mereka. Tenaga nuklir
menumbuhkan keamanan pasokan energi dan pengembangan
industri dengan menyediakan listrik yang andal, harga stabil dan
dapat diprediksi.
Dalam berbagai studi telah menunjukkan bahwa nuklir
memberikan manfaat sekaligus risiko kerugian yang dapat
terjadi akibat pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab. Hal
ini sebagaimana disampaikan oleh Nuclear Energy Agency:26
The literature on risks and benefits of nuclear energy is
very large, including many national and international
studies. It provides a comprehensive set of results on
various relevant indicators covering most economic and
environmental aspects. As for many other sectors of
activity, the social aspects, which are more difficult to
quantify, have been studied less thoroughly. Although
25

26
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International Atomic Energy Agency, Climate Change and Nuclear Power
2016, IAEA Publication, Vienna, 2016.
Nuclear Energy Agency, Risks and Benefits of Nuclear Energy,
Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2007. p.11.

additional research could strengthen the robustness of the
outcomes, the existing published studies constitute a
sound basis for evaluating the nuclear option.
Salah satu negara yang sudah meningkatkan penggunaan
tenaga nuklir adalah California. Melalui tulisannya Roger
Dunstan27 mengemukakan manfaat dan risiko energi nuklir di
California antara lain:
Benefits
Reduction in Air Pollution. Californians are clearly
concerned with poor air quality, which is associated with a
number of health problems and with global climate
change. Nuclear power can also be part of a strategy to
address carbon emissions. Nuclear power plants emit no
carbon dioxide, sulfur dioxide, or nitrous oxides. A recent
article in Science stated that one way to hold world
carbon dioxide emissions constant given expected
population growth of three billion people, is to increase
nuclear energy production tenfold. The European
Commission released a report that Europe would need at
least 85 new plants to meet the emission targets outlined
in the Kyoto Protocol to reduce global warming.
Price Stability. Since nuclear technology was first
introduced in the 1950s, the cost of producing electricity
from nuclear power (not including construction costs) has
remained relatively constant, unlike prices of natural gas
and petroleum. During this period, the industry has quietly
found ways to improve plant performance, reduce
operating costs, and increase capacity utilization.

27

Roger Dunstan, Benefits and Risks of Nuclear Power in California,
Requested by Assembly Member Helen Thomson, April 2002, p.1-3.
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Improved Safety. According to the U.S. Department of
Energy, the number ofeventsat nuclear power plants that
trigger any of a multitude of safety systems have dropped
from 2.37 in 1985 to.03 in 2000. In addition, recent
research shows that the frequency of accidents and the
number of deaths from nuclear power production is less
than for energy production from coal, oil, natural gas, or
hydropower.
Reduced Reliance on Energy Imports. Increased
reliance on nuclear power in the United States means a
reduced reliance on oil imported from other countries.
Some countries even use nuclear power out of necessity
because they do not have adequate domestic supplies of
fossil fuels. France, Japan, and India have already followed
this strategy.
Improved Fuel Reprocessing. Reprocessing nuclear fuel
reduces the waste that must be disposed to three per cent
of its original amount. If nuclear fuel is reprocessed, the
radioactivity declines to that of coal ash in 400 years. The
United Kingdom, Germany, Japan, and France all
reprocess spent fuel. The U.S. does not currently reprocess
fuel because of nuclear proliferation concerns.
Reprocessing separates out plutonium from the waste,
although it is not the optimal type for use in nuclear
weapons.
Diversified Energy Supply. Approximately 95% of all
power plants constructed or permitted in California in the
last ten years are fired by natural gas. Since California
imports most of its natural gas, fluctuations in the price
can dramatically impact the ability of utilities to provide
energy at a reasonable cost. The stability of the price of
nuclear power could help to ensure that energy is always
provided at a reasonable cost.
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Risks
Lack of Plan to Store Waste. According to the Natural
Research Council, the growing volume of nuclear waste
stored on-site at nuclear power plants requires attention.
The Council reports, however, that both geologic disposal
and monitored storage on or near the earth’s surface are
safe and feasible storage options. However, the federal
government has spent billions of dollars studying Yucca
Mountain in Nevada as a potential place to store nuclear
waste, but opposition and technical problems have
delayed the project. A recent General Accounting Office
report concludes that there are substantial barriers to
timely development of the site.
Risk of Catastrophe. The accidents at Three Mile Island
in New York and Chernobyl in Russia confirmed the longfestering fear of many Americans that nuclear power was
not a safe source of energy. As a result of these two
accidents, utilities cancelled a number of proposed and
partially constructed nuclear generating stations. Since
that time, industry and government has worked to
improve safety and reduce the risk of accident, but many
still fear a catastrophe. These fears have only grown in the
wake of the September 11 terrorist attack on the United
States.
Lack of Public Support. Although recent polls in the U.S.
have shown that a majority of the public supports an
increase in nuclear power production, such numbers are
highly uncertain. Many countries are struggling with the
decision to decommission their existing plants, maintain
existing plants, or build new plants. Italy, Sweden, and
Germany all have, or will, shut down all their nuclear
power plants. China, on the other hand, plans to build 50
nuclear power plants by 2020. France produces almost 80
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percent of its energy from nuclear power and Finland,
Japan, and Canada expect to expand their nuclear power
production.
Cost. While the cost of producing a megawatt of
electricity from an existing nuclear power plant is
generally less than or equal to the cost of producing a
megawatt of power from natural gas or coal, such
estimates do not include construction, decommissioning,
and insurance costs. The industry also has the benefit of
federal government subsidies for research and insurance.
Industry claims they can build new plants that will be
competitive, but these claims have not been tested in the
market.
Ayse Aydogdu dan Aslihan Kurdoglu dalam tulisannya
berjudul “Advantages and Disadvantages of Nuclear Energy”28
menguraikan manfaat dan kerugian yang dapat ditimbulkan
oleh energi nuklir. Keduanya menerangkan kerugian yang
ditimbulkan dengan mengemukakan segi bahaya yang
ditimbulkan oleh energi nuklir baik secara langsung maupun
tidak langsung (directly and indirectly effective on humans).
Bahaya langsung yang dapat ditimbulkan oleh tenaga nuklir
adalah radiasi yang ditimbulkan dan penggunaan tenaga nuklir
oleh teroris sebagai senjata dan melakukan serangan terror
(nuclear weapon and vulnerability to terror attacks). Bahaya
tidak langsung yang ditimbulkan akibat kecelakaan dan limbah
nuklir (accident and nuclear waste). Selain mendatangkan
28
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Cermati uraian lengkapnya dalam tulisan Ayse Aydogdu dan Aslihan
Kurdoglu, Advantages and Disadvantages of Nuclear Energy, Dilek
Vidana Tavasoglu, Desember, 2010. Dapat diakses melalui
http://web.itu.edu.tr/erdoganmahm/documents/nuc.pdf., pada tanggal
15 Maret 2017.

kerugian, manfaat yang ditimbulkan oleh tenaga nuklir sungguh
besar, keduanya membagi manfaat tersebut menjadi dua yaitu
dari aspek ekonomi (economical aspect) dan aspek lingkungan
(environmental aspect).
Dalam perspektif global disimpulkan terdapat pandangan
bahwa energi nuklir diperlukan demi pembangunan
berkelanjutan (nuclear energy for sustainable development).
Nuklir memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia.
Selain manfaat ternyata energi nuklir juga dapat mendatangkan
kerugian apabila pemanfaatannya tidak dilakukan dengan hatihati. Sehingga memunculkan kebutuhan untuk membuat sebuah
landasan hukum untuk mengatur pemanfaatan dan
pengembangannya.
International Atomic Energy Agency atau yang sering
disingkat dengan IAEA dalam dokumennya yang berjudul
“Handbook on Nuclear Law” menegaskan diperlukannya sebuah
kerangka hukum yang memadai untuk memanfaatkan manfaat
ekonomi dan sosial dari energi nuklir dan radiasi pengion.29
Lebih lanjut IAEA mengingatkan:30
As is well known, nuclear energy poses special risks to the
health and safety of persons and to the environment: risks
that must be carefully managed. However, nuclear
material and technology also hold the promise of
significant benefits, in a variety of fields, from medicine
and agriculture to electricity production and industry. A
human activity that involves only hazards and no benefits
calls for a legal regime of prohibition, not regulation. Thus
29

30

Carlton Stoiber, et.all, Handbook on Nuclear Law, (Vienna: International
Atomic Energy Agency, 2003), p.3.
Loc.cit.
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a basic feature of nuclear energy legislation is its dual
focus on risks and benefits.
Catatan penting dari uraian diatas adalah peraturan
perundang-undangan di bidang ketenaganukliran harus memiliki
fokus ganda (dual focus). Fokus pertama mengatur perihal
bagaimana pemanfaatan energi nuklir dan kedua bagaimana
menghindari atau menanggulangi risiko yang disebabkan oleh
aktivitas manusia dalam penggunaan energi nuklir itu sendiri.
Peraturan hukum nasional negara dimaksudkan untuk
menyediakan kerangka hukum yang memadai berkenaan
dengan pemanfaatan energi nuklir dan radiasi pengion yang
berbasis pada perlindungan individu, masyarakat, harta benda
dan lingkungan secara baik. Rezim peraturan harus dibangun
atas dasar keseimbangan antara manfaat dan usaha mencegah
terjadinya risiko atas penggunaan energi nuklir itu sendiri. Akan
tetapi apabila keseimbangan tersebut tidak mampu dicapai,
maka peraturan perundang-undangan tersebut harus
mewajibkan tindakan yang mendukung perlindungan bagi
kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan lingkungan.
Dalam penyusunan sebuah regulasi yang mengatur
mengenai energi nuklir, International Atomic Energy Agency
berhasil mengidentifikasi sejumlah prinsip dasar yang perlu
diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain:31
1. Prinsip keselamatan (The safety principle)
Terdapat berbagai undang-undang nasional, instrumen
internasional, dokumen peraturan dan pendapat para ahli yang
31
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ibid., halaman 5-11. Uraian atau penjelasan prinsip-prinsip tersebut
disarikan oleh penulis atas pembacaan dan pemaknaan atas teks yang
ada.

menekankan keselamatan sebagai syarat utama pemanfaatan
energi nuklir dan radiasi pengion. Dalam diskusi mengenai
keselamatan nuklir muncul berbagai prinsip lainnya yang
diartkulasikan sebagai “prinsip pencegahan (the prevention
principle)”, “prinsip perlindungan (the protection principle)” dan
“prinsip kehati-hatian (the precautionary princple)”. Prinsip
pencegahan lahir mengingat adanya karakter khusus dari risiko
penggunaan energi nuklir, dan mempromosikan agar
pelaksanaan pemanfaatan nuklir harus sedapat mungkin
mencegah kerusakan yang mungkin terjadi akibat penggunaan
teknologi dan meminimalkan efek samping akibat
penyalahgunaan atau kecelakaan.
Prinsip perlindungan merupakan prinsip pelengkap.
Melengkapi keberadaan prinsip pencegahan tersebut. Prinsip ini
beranjak pada dasar pemikiran bahwa peraturan perundangundangan
yang
mengatur
mengenai
nuklir
harus
menyeimbangkan antara risiko dan manfaat yang didapat
melalui pemanfaatan energi nuklir. Akan tetapi apabila
keseimbangan tidak dapat dicapai maka prioritas harus
diberikan
untuk
melindungi
kesehatan
masyarakat,
keselamatan, keamanan dan lingkungan. Prinsip keselamatan ini
harus diakomodasi dalam undang-undang untuk dapat
diterapkan dalam kegiatan pemanfaatan energi nuklir.
2.

Prinsip keamanan (The security principle)
Kegiatan nuklir damai mungkin akan berguna untuk
meningkatkan keamanan melalui perkembangan teknologi
nuklir modern berasal dari program militer di berbagai negara.
Akan tetapi dapat menjadi bahaya bagi keamanan apabila
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digunakan untuk cara yang tidak damai, sehingga menimbulkan
risiko terhadap keamanan bagi orang dan institusi sosial.
Sumber radiasi yang hilang atau ditinggalkan dapat
menyebabkan luka fisik pada orang-orang yang tidak sadar akan
bahaya yang terkait. Akuisisi sumber radiasi oleh kelompok
teroris atau pelaku kriminal dapat menyebabkan produksi
perangkat dispersi radiasi, yang digunakan untuk melakukan
tindakan jahat.
3.

Prinsip tanggungjawab (The responsibility principle)
Penggunaan energi nuklir biasanya melibatkan banyak
pihak, seperti organisasi penelitian dan pengembangan,
pengolah bahan nuklir, produsen perangkat nuklir atau sumber
radiasi pengion, praktisi medis, firma teknik arsitek, perusahaan
konstruksi, operator instalasi nuklir, lembaga keuangan dan
badan pengawas. Dengan begitu banyak pihak yang berpotensi
terlibat dalam kegiatan terkait nuklir, sebuah pertanyaan yang
muncul adalah: "Siapa yang terutama bertanggung jawab untuk
menjamin keamanan?" Tentu saja, semua entitas memiliki
kendali atas kegiatan terkait nuklir setidaknya memiliki sebagian
dari tanggung jawab untuk keselamatan. Namun, entitas yang
telah diidentifikasi secara konsisten sebagai yang utama
bertanggung jawab adalah operator atau penerima lisensi yang
diberi wewenang untuk melakukan aktivitas spesifik yang
berkaitan dengan energi nuklir atau radiasi pengion. Sebagian
atau seluruh kewajiban finansial atas kerusakan yang
diakibatkan oleh kegiatan terkait nuklir dapat ditugaskan (atau
'disalurkan') ke berbagai pihak. Namun, titik awal untuk
pengaturan semacam itu adalah prinsip dasar bahwa operator
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atau pemegang lisensi harus menanggung beban untuk
memastikan bahwa kegiatannya memenuhi persyaratan
keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan yang
berlaku.
4.

Prinsip izin (The permission principle)
Dalam sebagian besar sistem hukum nasional, kegiatan
yang tidak secara khusus dilarang oleh undang-undang dianggap
bebas bagi orang-orang untuk melakukan tanpa otorisasi resmi.
Hanya jika suatu aktivitas menimbulkan risiko cedera pada
orang atau lingkungan yang dapat dikenali agar sesuai dengan
hukum, dengan mekanisme izin terlebih dahulu sebelum
seseorang dapat melakukan aktivitas itu. Sebagai konsekuensi
dari risiko khusus yang terkait dengan teknologi nuklir, undangundang nuklir biasanya mewajibkan izin sebelumnya diperoleh
untuk kegiatan yang melibatkan material fisi dan radioisotop.
5.

Prinsip pengendalian secara terus menerus (The
continuous control principle)
Bahkan dalam keadaan dimana otorisasi (biasanya dalam
bentuk lisensi) telah diberikan untuk melakukan kegiatan
tertentu, regulator harus mempertahankan kemampuan untuk
memantau aktivitas tersebut sehingga memastikan bahwa
mereka melakukan segala tindakan pengelolaan dengan “safely”
dan “securely” dan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
Prinsip ini menghendaki agar undang-undang nuklir nasional
harus menyediakan akses yang luas bagi inspektur untuk masuk
ke semua tempat dimana bahan nuklir digunakan dan disimpan.
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6.

Prinsip kompensasi (The compensation principle)
Bergantung pada berbagai faktor teknis, penggunaan
energi nuklir menimbulkan risiko kerugian besar pada manusia,
harta benda dan lingkungan. Karena tindakan pencegahan tidak
dapat sepenuhnya mengecualikan potensi kerusakan tersebut,
undang-undang nuklir mensyaratkan bahwa Negara-negara
mengadopsi langkah-langkah untuk memberikan kompensasi
yang memadai jika terjadi kecelakaan nuklir.
7.

Prinsip pembangunan berkelanjutan (The sustainable
development principle)
Sejumlah instrumen di bidang hukum lingkungan telah
mengidentifikasi
tugas
setiap
generasi
agar
tidak
memberlakukan beban yang tidak semestinya pada generasi
mendatang. Prinsip yang dimaksud adalah bahwa pembangunan
ekonomi dan sosial dapat 'berkelanjutan' hanya jika lingkungan
terlindungi dari degradasi. Hal ini pula yang perlu diperhatikan
pula khusus di bidang nuklir, karena beberapa bahan fisil dan
sumber radiasi pengion dapat menimbulkan risiko kesehatan,
keselamatan dan lingkungan untuk jangka waktu yang sangat
lama. Salah satu pendekatan dalam menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan di bidang nuklir adalah dengan
mendesak agar generasi sekarang melakukan segala hal yang
mungkin dilakukan untuk keamanan jangka panjang.
8.

Prinsip kepatuhan (The compliance principle)
Meskipun banyak aktivitas manusia yang terjadi di dalam
wilayah suatu Negara dapat mengakibatkan kerusakan di luar
perbatasannya, energi nuklir dianggap melibatkan risiko
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kontaminasi radiologis tertentu yang melampaui batas-batas
nasional. Instrumen regional dan global, bilateral dan
multilateral sedang membangun hukum internasional tentang
energi nuklir. Sejauh negara telah menganut rezim hukum
internasional yang bersangkutan, undang-undang nuklir
nasional harus mencerminkan kewajiban yang dikandungnya.
Selanjutnya, sebuah prinsip hukum kebiasaan internasional
telah muncul sehingga wilayah negara tidak boleh digunakan
sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerusakan di Negara
lain dan oleh karena itu, tindakan pengendalian diperlukan.
9.

Prinsip Independensi (The independence principle)
Pada titik ini, cukup untuk mencatat bahwa undangundang nuklir memberi penekanan khusus pada pembentukan
otoritas pengatur, yang keputusan mengenai masalah
keselamatan tidak mengalami gangguan dari entitas yang
terlibat dalam pengembangan atau promosi energi nuklir.
Mengingat risiko signifikan yang terkait dengan teknologi nuklir,
kepentingan lain harus tunduk pada penilaian independen ahli
berkenaan dengan keselamatan.
10. Prinsip transparansi (The transparency principle)
Energi nuklir melihat sebagian besar perkembangan
awalnya dalam program militer yang berasal dari Perang Dunia
Kedua. Pada saat itu, dan untuk periode yang substansial
kemudian, informasi mengenai materi dan teknologi nuklir
dianggap sangat sensitif dan diperlakukan oleh pemerintah
sebagai sesuatu yang sangat rahasia. Namun dengan
berkembangnya penggunaan energi nuklir secara damai,
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pemahaman dan kepercayaan publik terhadap teknologi,
mengharuskan masyarakat, media, legislatif dan badan-badan
lain yang berkepentingan diberi informasi seluas mungkin
mengenai risiko dan manfaat penggunaan berbagai jenis teknik
terkait nuklir untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip
transparansi mensyaratkan bahwa badan-badan yang terlibat
dalam pengembangan, penggunaan dan pengaturan energi
nuklir menyediakan semua informasi yang relevan mengenai
bagaimana energi nuklir digunakan, terutama mengenai insiden
dan kejadian tidak normal yang dapat berdampak pada
kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan.
11. Prinsip kerja sama internasional (The international cooperation principle)
Prinsip terakhir berkaitan dengan kebutuhan pengguna
teknik nuklir dan pengatur aktivitas nuklir untuk menjaga
hubungan dekat dengan rekan-rekan di Negara lain dan di
organisasi internasional yang relevan. Dimensi internasional
energi nuklir didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, di
bidang keamanan dan lingkungan, potensi dampak lintas batas
mewajibkan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dan
mengembangkan berbagai program sehingga dapat mengurangi
risiko kerusakan pada warga dan wilayahnya, serta kerugian
yang dialami masyarakat global. Juga, pelajaran yang dipetik di
satu negara tentang bagaimana meningkatkan keselamatan
dapat sangat relevan untuk memperbaiki situasi di Negara lain.
Sangat penting untuk mencapai perbaikan dalam keamanan
aktivitas dan fasilitas nuklir di seluruh dunia sehingga pelajaran
semacam itu harus dibagi secara luas. Kedua, penggunaan
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bahan nuklir melibatkan risiko keamanan yang tidak mengenal
batas negara. Ancaman tindakan teroris dan ancaman yang
terkait dengan perdagangan gelap bahan nuklir dan proliferasi
bahan peledak nuklir telah lama dikenal sebagai hal yang
memerlukan kerja sama tingkat tinggi internasional. Ketiga,
sejumlah besar instrumen hukum internasional telah
diundangkan untuk mengkodifikasi kewajiban negara-negara di
bidang nuklir. Tidak hanya pemerintah harus mematuhi dengan
itikad baik dengan kewajiban tersebut, namun persyaratan
instrumen tersebut dapat membatasi pertimbangan legislator
dalam menyusun undang-undang nasional mengenai beberapa
hal yang tercakup dalam undang-undang tersebut. Keempat,
karakter industri nuklir yang semakin multinasional, dengan
seringnya pergerakan bahan dan peralatan nuklir melintasi
perbatasan nasional, membuat kontrol yang efektif bergantung
pada pendekatan paralel dan bersama oleh entitas publik dan
swasta. Untuk semua alasan ini, undang-undang energi nuklir
nasional harus menyediakan ruang yang cukup untuk
mendorong badan publik dan pengguna energi nuklir swasta
untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional yang relevan
di bidang nuklir.
Menjadi pertanyaan menarik adalah sudah sejauh mana
regulasi yang ada di tingkat nasional dalam mempertimbangkan
berbagai prinsip yang harusnya ada dalam menyusun standar
regulasi di bidang ketenaganukliran. Namun tulisan ini tidak
dalam upaya untuk melakukan kajian terhadap hal tersebut.
Sehingga hal ini tidak menjadi pembicaraan yang selanjutnya
dikaji dalam tulisan ini.
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Pemanfaatan bahan nuklir secara normatif diatur dalam
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran (UU Ketenaganukliran). Lahirnya undangundang tersebut secara garis besar didasarkan pada
pertimbangan:
1. ketenaganukliran
menyangkut
kehidupan
dan
keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai
oleh negara, yang pemanfaatannya bagi pembangunan
nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam
berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah
demikian
maju
sehingga
pemanfaatan
dan
pengembangannya bagi pembangunan nasional yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu
ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan
kesejahteraan dan daya saing bangsa;
3. demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan
pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan
terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir
dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk
maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
4. karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan
manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka
setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus
diatur dan diawasi oleh Pemerintah;
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5.

bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Lahirnya UU Ketenaganukliran merupakan pengaturan
lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melalui hak menguasai negara
memerintahkan negara untuk mengadakan beberapa hal yaitu
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengolahan (beheersdaad), dan
pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesarbesar kemakmuran rakyat. Di dalam UU Ketenaganukliran
dimuat berbagai norma mengenai: pembentukan beberapa
lembaga yaitu Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Majelis
Pertimbangan Tenaga Nuklir dan Badan Usaha Milik Negara
yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir; penelitian
dan pengembangan tenaga untuk penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir; Pengusahaan tenaga nuklir;
Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dan
Pengolahan limbah radioaktif; pertanggungjawaban kerugian
nuklir; dan ketentuan pidana yang diperuntukkan bagi
pelanggar.
Ketentuan pidana merupakan salah satu materi muatan
yang diatur dalam UU Ketenaganukliran. Norma tersebut diatur
dalam Pasal 41-44. Secara garis besar ketentuan pidana tersebut
mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak
pidana di bidang ketenaganukliran. Selain itu, terhadap
perbuatan tersebut telah ditetapkan sanksi pidana apa yang
dapat dikenakan terhadap para pelaku yakni pidana penjara,
kurungan dan denda.
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Pasal 41-44 UU Ketenaganukliran apabila ditelaah lebih
lanjut merupakan bentuk administrative penal law. Hal ini
terlihat dengan perbuatan yang diancam dengan pidana pada
pasal tersebut merujuk pada perbuatan yang diatur oleh norma
hukum administrasi. Perbuatan yang dimaksud antara lain:
1. pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin kecuali
dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah (Pasal 17 Ayat (1) UU
Ketenaganukliran).
2. pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir
wajib memiliki izin (Pasal 17 ayat (2) UU
Ketenaganukliran).
3. petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas
tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam
instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion
wajib memiliki izin (Pasal 19 ayat (1) UU
Ketenaganukliran).
4. penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat
sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau
mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut
sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana (Pasal 24
ayat (1) UU Ketenaganukliran).
5. penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi wajib
menyimpan sementara limbah tersebut dalam waktu
sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir
(Pasal 24 ayat (2) UU Ketenaganukliran).
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Hal ini memperlihatkan bahwa sejatinya norma hukum
pidana yang terdapat dalam UU Ketenaganukliran harus
didudukan sebagai sarana terakhir. Sehingga menjadi penting
adalah mengoptimalkan keberadaan norma hukum administrasi
yang terdapat dalam UU Ketenaganukliran yakni:
1. optimalisasi lembaga yang telah dibentuk untuk
memanfaatkan tenaga nuklir, mengawasi kegiatan
pemanfaatan tenaga nuklir, dan memberikan saran dan
pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir;
2. penelitian dan pengembangan tenaga nuklir dalam rangka
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
3. pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir melalui
peraturan, perizinan dan inspeksi; dan
4. pertanggungjawaban kerugian nuklir yang timbul.
Idealnya dalam UU Ketenanganukliran terdapat dua jenis
sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
administrasi harus mendapat tempat yang besar karena norma
utama yang muncul dalam undang-undang ketenanganukliran
adalah norma hukum administrasi, sehingga harus tersedia
sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran. Sanksi pidana
yang tersedia berfungsi untuk memperkuat keberadaan norma
hukum administrasi agar lebih ditaati oleh para subjek hukum
yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pentingnya
keberadaan 2 (dua) jenis sanksi ini pernah disampaikan oleh
Carlton Stoiber at.all dalam dokumen berjudul “Handbook on
Nuclear Law” bahwa32 “There need to be sanctions of two kinds:
first, a range of administrative sanctions for the unauthorized
32

Carlton Stoiber, et.all, Op.cit., p.152.
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removal or use of nuclear material and for non-compliance with
physical protection requirements; and, second, for more serious
violations (such as sabotage), a range of criminal sanctions”.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenanganukliran bukan satu-satunya peraturan perundangundangan yang mengatur pemanfaatan nuklir di Indonesia,
terdapat beberapa peraturan pelaksana lainnya misalnya:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Radioaktif;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Nuklir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Limbah Radioaktif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan
Zat Radioaktif;
7. dan lain sebagainya.
Selain dari sudut regulasi atau substansi hukum diatas,
dari sudut struktur hukum, Negara Indonesia tengah mengambil
langkah persiapan infrastruktur ketenanganukliran, hal ini
dengan terdapatnya beberapa lembaga yang ruang lingkup
kerjanya berkenaan dengan energi nuklir, antara lain:
1. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan);
72

2.
3.
4.
5.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia (Ristekdikti);
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten);
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan
Konservasi Energi; dan lain sebagainya.

B.

Tindak Pidana di Bidang Ketenaganukliran
Pengaturan pemanfaatan tenaga nuklir yang terdapat
dalam UU Ketenaganukliran dilengkapi dengan pengaturan
perlindungan terhadap risiko penggunaan ketenaganukliran,
dengan menggunakan sanksi pidana sebagai sarana agar
pengaturan tersebut dipatuhi. Menjadi tugas hukum pidana
untuk menetapkan kemudian perbuatan apa saja yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang ketenaganukliran.
Penetapan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana
setidaknya harus memperhatikan syarat dikiriminalisasinya
suatu perbuatan.
Perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan dikualifikasi
sebagai tindak pidana ketenaganukliran antara lain:
1. Membangun, mengoperasionalkan, atau melakukan
dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin;
2. pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin;
3. pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan
instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir
tanpa izin;
4. petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas
tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam
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5.

6.

instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion
tanpa izin;
penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat
sedang tidak melaksanakan kewajiban mengumpulkan,
mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan
sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada
Badan Pelaksana; dan
penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi tidak
menjalankan kewajiban menyimpan sementara limbah
tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa
operasi reaktor nuklir.

Setelah menetapkan tindak pidana di bidang
ketenganukliran, selanjutnya pembentuk undang-undang
menetapkan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku
yang melanggar larangan tersebut yaitu pidana penjara dan
denda. Apabila pidana denda yang telah dijatuhkan tidak
mampu dipenuhi maka akan diganti dengan pidana kurungan
pengganti denda yang lamanya paling lama 6-1 tahun.
Ketentuan Pidana dalam UU Ketenanganukliran diatur
dalam Pasal 41-44. Apabila diuraikan berikut adalah uraian
lengkapnya:
1. Pasal 41 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: subjek tindak pidana dalam UU
Ketenaganuliran diwakilkan dengan adanya kata
“barangsiapa”. Dengan demikian menjadi pertanyaan
berikutnya siapa yang dimaksud dengan “barangsiapa”.
Terkait
dengan
“istilah
barangsiapa”,
Sudarto
menegaskan Rumusan delik dalam undang-undang lazim
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dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata barang
siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.33
Pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi
yuridis dari “barangsiapa”. Hal ini terlihat dari kebijakan
formulasi yang terdapat dalam Pasal 41-44 UU
Ketenanganukliran yang juga tidak mengatur dalam hal
tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan hukum maka
bagaimana pemidanannya, dalam artian siapa yang akan
dikenakan pidana apakah pengurus atau korporasinya,
atau keduanya. Selain itu lazimnya ketika pembentuk
undang-undang diluar KUHP hendak memidana korporasi
biasanya ada pengaturan mengenai sanksi apa yang dapat
dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak
pidana.
Apabila mencermati Pasal 41 ayat (1) diketahui pasal
tersebut merujuk pada Pasal 17 ayat (2) UU
Ketenaganukliran yang menyatakan bahwa Setiap
pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali
dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir yang kemudian diperbaharui dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan
Bahan Bakar. Pasal 41 ayat (1) hendak memidana pelaku
yang melakukan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir
33

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), halaman
99-100.
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tanpa izin. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 menyebutkan
pemegang izin adalah orang atau badan yang telah
menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Ketentuan yang
demikian mengindikasikan bahwa pemanfaatan tenaga
nuklir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan.
Artinya pelaku pelanggaran juga dapat dilakukan oleh
orang atau badan. Akan tetapi, apabila mencermati
rumusan norma pada Pasal 41 ayat (3) UU
Ketenanganukliran adanya pidana penjara dan denda
yang dikumulatifkan sebagai sanksi yang imperatif untuk
dijatuhkan jelas tidak ditujukan untuk korporasi. Hal
lainnya adalah adanya “kurungan pengganti denda” pada
ayat (3) Pasal 41 menjadi pertanda bahwa korporasi tidak
menjadi subjek tindak pidana. Karena tidak mungkin
korporasi menjalani pidana kurungan pengganti denda.
Dengan demikian barangsiapa disini dimaknai sebagai
orang.
b. Perbuatan terlarang: perbuatan terlarang yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana menurut ketentuan
pidana dalam pasal ini adalah perbuatan membangun,
mengoperasikan atau melakukan dekomisioning reaktor
nuklir tanpa izin. Secara garis besar mengenai izin
tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber
Radiasi Pengion dan Bahan Bakar.
c. Sanksi pidana: terhadap pelaku yang melanggar
dikenakan sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara
dan denda. Untuk pidana penjara maksimal yang dapat
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dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan denda
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Hal ini dipertegas dengan adanya frasa “dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)”. Kata-kata berupa “paling lama” dan “paling
banyak” menunjukkan kebijakan sanksi pidana dalam
pasal tersebut memuat pola ancaman pidana maksimum
khusus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah
pidana penjara dan denda, kata denda tersebut sebagai
bukti bahwa jenis pidana pokok yang diformulasikan
secara kumulatif. Apabila terbukti adanya tindak pidana
berupa pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning
tanpa izin, ditambah pelakunya terbukti bersalah maka
hakim wajib menjatuhkan pidana penjara sekaligus
denda. Apabila denda tersebut tidak mampu dibayar
maka menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU
Ketenanganukliran maka akan diganti dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pasal 41 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: seperti halnya pada ayat (1), ayat
(2) dari Pasal 41 juga menggunakan istilah “barangsiapa”
sebagai subjek tindak pidana. Untuk lengkapnya berikut
rumusan pasal lengkapnya
“Barangsiapa melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian
nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
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dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)”.
Sama halnya dengan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) juga
tidak memiliki definisi normatif siapa yang dimaksud
barangsiapa. Subjek tindak pidana yang terdapat dalam
kedua ayat tersebut sebetulnya sama karena dikenakan
terhadap pelaku yang melakukan perbuatan sejenis, yang
membedakan hanyalah adanya “akibat kerugian nuklir
yang ditimbulkan” menjadi syarat untuk dikatakan adanya
delik dalam Pasal 41 ayat (2). Untuk itu dapat kembali
melihat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008
tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dan Bahan Bakar, yang menetapkan pemegang izin adalah
orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan
Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(Bapeten). Ini menandakan korporasi dapat menjadi
subjek tindak pidana karena kegiatan pemanfaatan
tenaga nuklir melalui pembangunan, pegoperasian dan
dekomisioning tidak hanya dapat dilakukan oleh orang
melainkan juga oleh badan. Namun pemaknaan yang
demikian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan dari UU
Ketenaganukliran. Sementara itu mencermati keberadaan
sanksi pidana penjara dan denda menjadi dasar untuk
menyatakan bahwa hanya orang yang menjadi subjek
tindak pidana.
b. Perbuatan terlarang: secara lengkap Pasal 41 ayat (2) UU
Ketenanganukliran
menyatakan
perbuatan
yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana yaitu perbuatan
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membangun,
mengoperasikan
dan
melakukan
dekomisioning yang menimbulkan kerugian nuklir.
Menurut Pasal 1 angka 16 UU Ketenanganukliran
ditetapkan apa yang dimaksud dengan kerugian nuklir.
Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa
kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta
benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang
ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan
sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya
lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam
instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk
kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian
sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan
hidup.
c. Sanksi pidana: akibat yang muncul dari perbuatan
membangun,
mengoperasikan
dan
melakukan
dekomisioning tanpa izin berupa timbulnya kerugian
nuklir menjadi dasar pemberatan pidana. Hal ini terlihat
dengan adanya pemberatan berupa pidana penjara yang
maksimum khususnya 20 (dua puluh) tahun. Lebih
tegasnya ayat (2) menyatakan dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal pelaku
tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan maka
kemudian diganti dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun. Hal yang perlu disampaikan terkait dengan
pemberatan sanksi pidana dalam ayat ini adalah apabila
kerugian nuklir dijadikan alasan untuk memperberat
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sanksi maka seharusnya pidana denda juga menjadi
pidana yang harus ditingkatkan. Ini menjadi logis apabila
mencermati jenis kerugian nuklir yang dapat berupa
cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda,
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Denda
yang dijatuhkan dapat digunakan mengcover kerugian
yang terjadi. Tanpa adanya kerugian nuklir saja pidana
denda yang dijatuhkan maksimumnya sebesar Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pasal 42 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: setiap tindak pidana yang terjadi
menuntut ada pelakunya. Sehingga penetapan subjek
tindak pidana dalam Pasal 42 ayat (2) penting untuk
dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pasal
tersebut menegaskan subjek tindak pidananya adalah
“barangsiapa”. Untuk mengetahui subjek yang dimaksud
dari kata tersebut perlu mencermati ketentuan Pasal 19
ayat (1) UU Ketenanganukliran. Hal ini karena Pasal 42
ayat (1) hendak melakukan pemidanaan terhadap pelaku
yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1). Pada Pasal
19 ayat (1) dinyatakan setiap petugas yang
mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di
dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang
memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki
izin. Frasa “setiap petugas dan petugas tertentu”
menunjukkan orang sebagai subjek tindak pidana. “Setiap
petugas” disini adalah petugas yang mengoperasilan
reaktor nuklir. Petugas ini perannya untuk menentukan
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aman atau tidaknya pengoperasioan reaktor nuklir.
Sedangkan “petugas tertentu” disini adalah petugas yang
bertugas pengoperasian pemanfaatan sumber radiasi
pengion yakni antara lain ahli radiografi, operator
radiografi, petugas proteksi radiasi, petugas dosimetri,
dan petugas perawatan.
b. Perbuatan terlarang: ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU
Ketenanganukliran merujuk pada Pasal 19 ayat (1) sebagai
perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Perbuatan yang
dinyatakan terlarang adalah pengoperasian reaktor nuklir
tanpa izin dan pemanfaatan sumber radiasi pengion tanpa
izin.
c. Sanksi pidana: sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap pelaku yang memenuhi Pasal 42 ayat (1) adalah
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku
dirumuskan dengan pola perumusan alternatif-kumulatif.
Perumusan yang demikian memberikan kebebasan pada
hakim untuk memilih menjatuhkan pidana penjara atau
pidana denda, atau juga dapat memutuskan untuk
menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu penjara dan
denda. Delik yang dirumuskan dengan perumusan
alternatif umumnya bobot deliknya lebih ringan
dibandingkan dengan yang diancam dengan perumusan
kumulatif. Hal ini dibuktikan dengan pidana maksimum
khusus yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan
delik yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU
Ketenanganukliran.
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4. Pasal 43 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: sama halnya dengan pasal
sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) subjek tindak pidana
menggunakan kata-kata “barangsiapa”. Pasal tersebut
menunjuk Pasal 17 ayat (1) UU Ketenangalistrikan yang
menetapkan “setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib
memiliki izin”. Dalam Peraturan pelaksana dari pasal
tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi
Pengion dan Bahan Bakar, pada Pasal 1 angka 10
menyebutkan pemegang izin adalah orang atau badan
yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Artinya
pemanfaatan tenaga nuklir dapat dilakukan oleh orang
atau badan, sehingga pelanggaran terhadap pemanfaatan
tanpa izin dapat dilakukan oleh orang atau badan.
Sehingga sebetulnya makna “barangsiapa” tersebut
harusnya dapat mencakup orang maupun badan apabila
mencermati ketentuan normatif mengenai mereka yang
dapat memanfaatkan tenaga nuklir yang terdapat dalam
peraturan pelaksana UU Ketenaganukliran. Tetapi
sungguh berbeda apabila melihat adanya kurungan
pengganti denda yang dijatuhkan apabila pelaku tidak
mampu membayar denda yang dijatuhkan yang tentunya
orientasinya pada pemidanaan terhadap orang dan bukan
badan hukum.
b. Perbuatan terlarang: secara normatif pasal ini hendak
melakukan
pemidanaan
terhadap
perbuatan
pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin. Pasal 17 ayat (1)
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UU Ketenanganukliran menghendaki agar pemanfaatan
tenaga nuklir harus dilakukan atas dasar izin yang berlaku.
c. Sanksi pidana: terdapat pidana pokok berupa pidana
denda yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang
melakukan pelanggaran terhadap pasal ini yaitu pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). Apabila pelaku tidak mampu membayar denda
makan terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
5. Pasal 44 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: pasal ini menyatakan bahwa
“barangsiapa” melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah). Barangsiapa dalam ayat tersebut
menunjukkan subjek tindak pidananya adalah hanya
orang. Karena korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana
penjara.
b. Perbuatan terlarang: tidak menyimpan sementara limbah
radioaktif tingkat tinggi dalam waktu sekurang-kurangnya
selama masa operasi reaktor nuklir. Perbuatan terlarang
tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas norma
administratif yang menegaskan bahwa penghasil limbah
radioaktif tingkat tinggi wajib menyimpan sementara
limbah tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama
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masa operasi reaktor nuklir. Hal tersebut diatur dalam
Pasal 24 ayat (2) UU Ketenanganukliran.
c. Sanksi pidana: sanksi yang dapat dikenakan oleh hakim
berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah). Terhadap denda yang tidak mampu dibayar,
terpidana dikenakan kurungan pengganti denda paling
lama 1 (satu) tahun.
6. Pasal 44 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: barangsiapa merupakan kata-kata
yang digunakan dalam Pasal 44 ayat (2) UU
Ketanaganukliran yang menunjukkan subjek tindak pidana
adalah orang.
b. Perbuatan terlarang: perbuatan yang dikualifikasi sebagai
tindak
pidana
adalah
“tidak
mengumpulkan,
mengelompokkan atau mengolah dan menyimpan
sementara limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat
sedang sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana”.
Ayat ini sebetulnya memidana perbuatan yang melanggar
Pasal 24 ayat (1) UU Ketenaganukliran.
c. Sanksi pidana: sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku adalah pidana denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap pelaku
yang tidak mampu membayar denda diganti dengan
kurungan pengganti denda paling lama 1 (satu) tahun.
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C.

Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam UndangUndang
Nomor
10
Tahun
1997
Tentang
Ketenaganukliran
Barda Nawawi Arief mengatakan ‘masalah yuridis’ (dalam
kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan ‘dilihat
dari kebijakan formulasi seharusnya’ (menurut sistem hukum
pidana/sistem pemidanaan yang sedang berlaku). 34 UU
Ketenanganukliran yang saat ini berlaku juga mengandung
masalah yuridis. Hal ini mengacu pada sistem hukum pidana
yang saat ini ada yang berinduk pada KUHP. Masalah yuridis
yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini.
1. Tidak adanya Kualifikasi Yuridis berupa Kejahatan atau
Pelanggaran
Sistem hukum pidana yang ada saat ini berinduk pada
KUHP. Kedudukan KUHP sebagai induk ditandai dengan adanya
aturan pemidanaan umum yang terdapat dalam Buku I KUHP
yang dapat berlaku tidak hanya terhadap delik dalam Buku II
dan Buku III KUHP akan tetapi juga bagi delik yang terdapat
dalam undang-undang diluar KUHP. Akan tetapi untuk
memberlakukannya harus ada penetapan kualifikasi yuridis
berupa kejahatan dan pelanggaran.
KUHP yang saat ini berlaku mengenal adanya kualifikasi
yuridis berupa pembedaan delik menjadi kejahatan dan
pelanggaran. Dikatakan sebagai kualifikasi yuridis karena
ditetapkan oleh pembentuk undang-undang secara yuridis dan
mengandung konsekuensi yuridis pula. Pengkualifikasian delik
34

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
hlm. 72.
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menjadi kejahatan dan pelanggaran ditetapkan oleh pembentuk
UU dan hal ini dapat diidentifikasi dengan hadirnya Buku II
tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran KUHP.
Pembedaan tersebut mengandung konsekuensi yuridis berupa
adanya pembedaan aturan umum pemidanaan bagi kejahatan
dan pelanggaran.
Penetapan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau
pelanggaran dalam UU Ketenanganukliran berfungsi untuk
menjembatani diberlakukannya aturan umum pemidanaan yang
terdapat dalam Buku I KUHP Bab I-VIII. Ketentuan Pidana dalam
UU Ketenaganukliran diatur dalam Pasal 41-44. Secara rinci
tindak pidana ketenaganukliran dimuat dalam Pasal 41 ayat (1),
Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44
ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2). Terhadap seluruh tindak pidana
tersebut tidak ada penetapan deliknya apakah sebagai
kejahatan atau pelanggaran.
Penetapan kualifikasi yuridis menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang. Sehingga menjadi kewajiban bagi
pembentuk undang-undang untuk menetapkan terlebih dahulu
apakah delik yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41
ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan
Pasal 44 ayat (2) merupakan kejahatan atau pelanggaran.
Apabila tidak ada penetapan kejahatan atau pelanggaran
terhadap delik dalam pasal-pasal tersebut maka akan
berdampak tidak dapat dioperasionalkannya aturan umum
pemidanaan yang terdapat dalam Buku I KUHP. Aturan umum
yang tidak dapat digunakan tersebut antara lain misalnya:
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a. Percobaan
KUHP sebagai sebuah induk dalam sistem hukum
pidana di Indonesia menetapkan aturan pemidanaan
umum berupa percobaan yang dapat digunakan terhadap
percobaan melakukan tindak pidana baik yang terdapat
dalam KUHP maupun UU diluar KUHP. Artinya
berdasarkan Pasal 103 KUHP Aturan Umum Percobaan
melakukan tindak pidana tersebut dapat juga
diberlakukan terhadap pelaku delik percobaan yang
tindak pidananya diatur dalam UU diluar KUHP yang di
dalamnya memuat norma hukum pidana. Sehingga
apabila di dalam UU Ketenanganukliran terdapat tindak
pidana di bidang ketenanganukliran maka apabila ada
yang mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal
42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal
44 ayat (2) UU Ketenanganukliran maka terhadap
pelakunya dapat dikenakan pasal percobaan yang
terdapat dalam KUHP sebagai aturan pemidanaanya.
Percobaan secara garis besar diatur dalam Pasal 53
dan 54 KUHP. Pada pasal tersebut apabila dicermati,
maka ada persyaratan penetapan deliknya sebagai
kejahatan atau pelanggaran untuk dapat operasionalnya
aturan umum percobaan dalam KUHP. Sehingga apabila
dalam UU Ketenanganukliran tidak ada penetapan apakah
delik dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42
ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44
ayat (2) sebagai kejahatan atau pelanggaran, maka akan
berdampak yuridis tidak dimungkinkan operasionalnya
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aturan pemidanaan berupa percobaan melakukan tindak
pidana tersebut. Untuk lebih jelasnya marila diperhatikan
bunyi redaksional Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP berikut ini:
Tabel 2.1. Aturan Umum Pemidanaan Delik Percobaan
Pasal 53 KUHP
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan
karena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok untuk kejahatan dalam hal percobaan
dapat dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan
selesai (cetak tebal, pen.).
Pasal 54 KUHP
Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

Ketentuan diatas sebagaimana terdapat dalam Pasal
53 dan Pasal 54 KUHP memberikan pengaturan bahwa
berlakunya kedua pasal tersebut apabila pembentuk
undang-undang telah menetapkan apakah delik dalam UU
Ketenaganukliran termasuk kejahatan atau pelanggaran.
Karakteristik KUHP adalah mengenal kualifikasi yuridis
berupa kejahatan dan pelanggaran yang memiliki dampak
yuridis berupa adanya pembedaan aturan pemidanaan
bagi kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal terjadi
percobaan melakukan tindak pidana ketenanganukliran
maka operasionalnya Pasal 53 atau 54 KUHP apabila ada
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penetapan deliknya kejahatan ataukah pelanggaran.
Mencoba melakukan kejahatan dipidana sedangkan
terhadap pelanggaran tidak dipidana hal ini ditetapkan
sebagai aturan umum pemidanaan dalam Pasal 53 jo.
Pasal 54 KUHP.
Pasal 41 ayat (1) UU Ketenanganukliran menetapkan
perbuatan yang terlarang adalah membangun,
mengoperasikan dan melakukan dekomisioning reaktor
nuklir tanpa izin atau melanggar Pasal 17 ayat (2) UU
Ketenanganukliran. Dalam pasal ini tidak ditetapkan
apakah delik tersebut kejahatan ataukah pelanggaran.
Begitupula dalam beberapa delik dalam pasal-pasal
lainnya. Menjadi pertanyaan apabila terjadi percobaan
melakukan: pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin (Pasal
17 Ayat (1) UU Ketenaganukliran), pembangunan dan
pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya
serta dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin (Pasal 17
ayat (2) UU Ketenaganukliran), mengoperasikan reaktor
nuklir dan tertentu di instalasi nuklir lainnya dan di
dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi
pengion tanpa izin (Pasal 19 ayat (1) UU
Ketenaganukliran), apakah terhadap pelakunya dapat
dipidana? Ini merupakan pertanyaan normatif yang harus
mampu dijawab dalam proses penegakan hukum. Melihat
ketentuan Pasal 53 jo. 54 KUHP jelas aparat penegak
hukum sulit menggunakan aturan ini yang mensyaratkan
adanya penetapan deliknya sebagai kejahatan atau
pelanggaran.
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b. Pembantuan
Menurut sistem pemidanaan yang saat ini berlaku,
membantu melakukan tindak pidana dapat dipidana.
Secara tegas pada Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP diketahui
adanya pembedaan aturan pemidanaan bagi pembantuan
melakukan kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut
merupakan akibat yuridis adanya pembedaan delik
menjadi kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP. Berikut
ini dikutipkan:
Tabel 2.2. Aturan Umum Pemidanaan Delik Pembantuan
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:
Ke-1
Ke-2
Pasal 60
Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Apabila ada yang membantu melakukan delik
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat
(2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1)
dan Pasal 44 ayat (2) UU Ketenanganukliran, apakah
terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanan? Hal ini
menjadi sulit dijawab ketika aturan umum pemidanaan
yang terdapat dalam sistem hukum pidana yang berlaku
menyatakan bahwa hanya pembantuan melakukan
kejahatan saja yang dipidana sedangkan dalam ketentuan
pidana UU Ketenanganukliran saja tidak menetapkan
kualifikasi deliknya.
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c. Daluwarsa Penuntutan Pidana
Secara normatif aturan umum pemidanaan berkenaan
dengan daluwarsa penuntutan pidana diatur dalam Pasal
78 KUHP. Pasal tersebut mengatur daluwarsa
kewenangan penuntutan baik terhadap kejahatan
maupun pelanggaran. Sehingga perlu ada penetapan
apakah delik dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan
Pasal 44 ayat (2) UU Ketenanganukliran merupakan
kejahatan ataukah pelanggaran. Pasal 78 tersebut
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
Tabel 2.3. Aturan Umum Pemidanaan Berupa Daluwarsa
Kewenangan Penuntutan Pidana
Pasal 78
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
Ke-1.mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan
dengan percetakan, sesudah satu tahun;
Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan,
atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam
tahun;
Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) ........

Kedepan harus ditetapkan kualifikasi deliknya di dalam
UU Ketenaganukliran. Hal ini didasarkan pada UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU
Pembentukan peraturan Perundang-Undangan) yang pada
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Lampiran II memberikan pedoman atau arahan dalam
penyusunan ketentuan pidana antara lain:
a. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan
yang berisi norma larangan atau norma perintah;
b. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan
asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam
Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena
ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi
perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan
perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UndangUndang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana);
c. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya
denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang
ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta
unsur kesalahan pelaku;
d. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri,
yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi
pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan.
Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah
sebelum bab ketentuan penutup;
e. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak
diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana
ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum
pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan
peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan
peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal
atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup;
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f. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang,
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;
g. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara
tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar
dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang
memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu
dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana
Peraturan Perundang-undangan lain. b. pengacuan
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen
atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak
terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal
atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undangundang mengenai tindak pidana khusus;
h. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari
ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang;
i. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek tertentu,
subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing,
pegawai negeri, saksi;
j. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana
kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan
pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari
perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai
pelanggaran atau kejahatan;
k. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara
tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat
kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;
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l. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan
dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat
kumulatif atau alternatif;
m. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat
ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan
pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas
umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana
tidak boleh berlaku surut;
n. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan
pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat
tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang
bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada UndangUndang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi,
misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi;
o. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan
atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a. badan
hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi; dan/atau b. pemberi perintah untuk melakukan
tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan
dalam melakukan tindak pidana.
Pada huruf j diatas menyatakan “sehubungan adanya
pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana
pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas
kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu
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sebagai pelanggaran atau kejahatan”. Ini artinya ada kewajiban
bagi pembentuk UU dalam melakukan revisi terhadap UU
Ketenanganukliran
perlu
mempertimbangkan
untuk
menetapkan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau
pelanggaran.
2.

Tidak adanya kejelasan subjek tindak pidana
Subjek tindak pidana merupakan hal yang penting harus
dirumuskan secara jelas karena menyangkut perihal siapa yang
dapat melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam UU Ketenanganukliran subjek
tindak pidana pada setiap delik yang dirumuskan dalam Pasal 41
ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1),
Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) menggunakan istilah
“barangsiapa”. Penggunaan kata “barangsiapa” untuk
menunjukkan subjek tindak pidana di bidang ketenanganukliran
tidak diikuti dengan pemberian definisi yuridisnya. Sehingga
timbul ketidakjelasan apakah makna barangsiapa tersebut
mencakup hanya “manusia” sebagai subjek tindak pidana
ataukah juga meliputi “korporasi”.
Sudarto
sebagaimana
telah
dinyatakan
diatas
menegaskan “Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain
daripada “orang”. Namun apabila diteliti beberapa perbuatan
yang ditetapkan sebagai tidak pidana ketenanganukliran
sebetulnya korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana,
misalnya Pasal 41 ayat (1) UU Ketenanganukliran memuat delik
membangun, mengoperasikan atau melakukan dekomisioning
reaktor nuklir tanpa izin. Untuk membangun reaktor nuklir
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membutuhkan dana yang sangat besar.35 Besarnya biaya untuk
membangun ini tentu ketersediaan dananya kemungkinan besar
dimiliki oleh sebuah korporasi, sehingga pelaku pembangunan
reaktor nuklir tanpa izin sangat potensial dilakukan oleh sebuah
korporasi. Selain itu apabila melihat dan mencermati peraturan
pelaksana berkenaan dengan siapa yang dapat mendapatkan
perizinan dalam pemanfaatan tenaga nuklir terdapat Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Bakar, yang
menetapkan pemegang izin adalah orang atau badan yang telah
menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas
Tenaga Nuklir (Bapeten). Ketika pemegang izin dapat dimiliki
oleh orang atau badan maka sebetulnya pelaku pelanggaran
juga dimungkinkan dilakukan oleh orang atau badan. Namun
sayangnya tidak ada kepastian hukum (legal certainty) terhadap
subjek tindak pidana di bidang ketenanganukliran.
3.

Tidak ada Sistem Pertanggungjawaban Korporasi yang
Utuh
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini
tidak mengenal adanya korporasi sebagai subjek tindak pidana.
M. Arief Amrullah mengemukakan “subjek hukum pidana dalam
KUHP hanyalah orang/manusia, tidak termasuk korporasi. Hal
yang demikian diakibatkan karena ketentuan KUHP tidak
mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat
ditelusuri melalui ketentuan Pasal 59 KUHP. Ruang lingkup
35
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Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir
menyebutkan nilai investasi untuk membangun reaktor nuklir untuk
eksperimen dan listrik di Serpong mencapai Rp 1,8 T.

berlakunya Pasal 59 tersebut hanya terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh para pengurus, atau para komisarisnya”.36
UU ketenanganukliran masih secara sumir menetapkan
subjek tindak pidananya. Seperti telah dinyatakan diatas, karena
tidak ada batasan definisi mengenai kata barangsiapa dalam
undang-undang
tersebut.
Sehingga
apabila
UU
Ketenanganukliran hendak menjadikan korporasi sebagai subjek
tindak
pidana
perlu
diatur
mengenai
sistem
pertanggungjawaban pidananya.
Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi
yang ideal, perlu diperhatikan apa yang disampaikan oleh barda
Nawawi Arief berikut inii:37
“aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi
pada ‘orang’ (natural person), tidak ditujukan kepada
korporasi (legal persons atau legal entities, pen.). Oleh
karena itu, apabila UU khusus (termasuk UU Perkebunan,
pen.) menyebutkan subjek tindak pidana berupa
korporasi, maka seyogianya disertai juga dengan aturan
khusus pemidanaan untuk korporasi, antara lain dapat
mencakup:
- penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
- penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi
(pidana yang dapat dijatuhkan meliputi financial,
structure and stigmatising sanctions, pen.);
- penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- penentuan
kapan
korporasi/pengurus
dapat
dipertanggungjawabkan;
36
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M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), halaman 101.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi… Op.cit., halaman 113.
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- penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi
(antara lain, aturan pidana bersyarat khusus
korporasi);
- penentuan alasan penghapus penuntutan atau
penghapus pidana bagi korporasi.
4.

Tidak Adanya Aturan mengenai Recidive
Recidive merupakan alasan untuk memperberat
pemidanaan.38 Aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak
hanya ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana,
tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam
bentuk “pengulangan” (recidive).39 KUHP menganut recidive
khusus. Karena pengulangan tindak pidana atau recidive dalam
KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I mengenai Aturan
Umum, melainkan diatur secara khusus untuk sekelompok
tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam
Buku II maupun yang berupa pelanggaran sebagaimana diatur
dalam Buku III. Sehingga apabila ada pelaku yang mengulangi
tindak pidana di bidang ketenanganukliran maka tidak tersedia
aturan untuk memperberat pidananya melalui sistem
pemberatan pidana berupa recidive.
Selain terdapat masalah yuridis, terdapat pula masalah
lain yang terdapat dalam ketentuan pidana dalam UU
Ketenaganukliran. Pertama, jenis sanksi pidana (stafsoort) yang
dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan
pidana dalam UU Ketenanganukliran adalah pidana penjara dan
38

39
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Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Badan
Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 2009), hlm. 138
Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,
(Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 43.

pidana denda. Kedua jenis pidana pokok tersebut harus
dijatuhkan secara kumulatif hal ini ditandai dengan adanya frasa
“penjara dan denda” dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2),
Pasal 42 ayat (1),40 dan Pasal 44 ayat (1) UU Ketenaganukliran.
Masing-masing pidana pokok tersebut secara absolut dan
imperatif harus dijatuhkan oleh hakim apabila terbukti terdapat
pelaku yang melanggar pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini hakim
akan menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus.
Kedua, berat/lamanya pidana (strafmaat) untuk pidana
penjara dan pidana denda terlihat tidak didasarkan suatu dasar
atau landasan yang jelas terlihat pada perbandingan maksimum
pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan.
Tidak ada batasan yang jelas mengenai komposisi
perbandingan pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan
terhadap delik yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal diatas.
Pola perumusan pidana maksimum khusus dalam pasal tersebut
terlihat tidak beranjak pada batasan yang jelas.
Ketiga, kurungan pengganti denda atau yang sering
disingkat KPD tanpa didasarkan pada landasan pemikiran yang
jelas hal ini terlihat dari bobot delik yang berbeda akan tetapi
maksimum KPD yang dapat dijatuhkan sama yang
maksimumnya adalah 1 (satu) tahun. Artinya ketika ada dua
perbuatan yang satu bobot deliknya berat dan yang satu
bobotnya lebih ringan maka ada kemungkinan hakim akan
menjatuhkan KPD yang sama lamanya. Misalnya, perhatikan
Pasal 41 ayat (2) UU Ketenanganukliran yang memperlihatkan
delik yang bobotnya paling berat karena delik tersebut
40

Dalam pasal ini dirumuskan secara “kumulatif-alternatif”, karena
menggunakan frasa “dan/atau”.
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diperberat karena adanya akibat yang tidak dikehendaki terjadi
berupa kerugian nuklir dan maksimum sanksi pidana yang dapat
dijatuhkan paling berat (penjara paling lama 20 tahun dan
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00) dibandingkan dengan
delik yang lain yang terdapat dalam ketentuan pidana UU
Ketenanganukliran. Selanjutnya, bandingkan dengan delik yang
bobotnya lebih ringan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) dan
Pasal 44 ayat (2) UU Ketenanganukliran yang hanya dikenakan
satu pidana pokok berupa denda maksimum Rp 100.000.000,00,
menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal
44 ayat (3) jelas memperlihatkan KPD yang dapat dijatuhkan
sama yaitu maksimum kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Selain itu, apabila dicermati harusnya delik yang terdapat
dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) UU
Ketenanganukliran menjadi tindak pidana yang bobotnya paling
ringan karena hanya diancam dengan satu jenis pidana pokok
yaitu denda dan dendanya pun paling kecil dibandingkan
dengan delik lain namun KPD yang dapat dikenakan lebih besar
dari delik yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) UU
Ketenanganukliran yang diancam dengan lebih dari 1 (satu)
pidana pokok yaitu “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahu
dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00”, dimana KPD
yang dapat dijatuhkan maksimum 6 (enam) bulan. Kebijakan
perumusan KPD yang demikian memperlihatkan tidak
didasarkan pada basis perhitungan yang matang.
D.

Penutup
Energi nuklir merupakan salah satu jenis sumber daya
yang perlu diatur keberadaannya karena selain mendatangkan
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manfaat apabila tidak secara cermat pemanfaatannya dapat
mendatangkan risiko kerugian bagi manusia dan lingkungannya.
Di Indonesia pengaturan pemanfaatan dan perlindungan
terhadap risiko nuklir diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dalam undang-undang
tersebut diatur berkenaan dengan perizinan pemanfaatan
energi nuklir, kelembagaan yang berwenang dalam
pemanfaatan tenaga nuklir, memberikan saran dan
pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir dan
mengawasi segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Untuk
mempertahankan norma tersebut di dalam undang-undang
ketenanganukliran dilengkapi dengan ketentuan pidana yang
terdapat dalam Pasal 41-44. Keberadaan ketentuan pidana
tersebut merupakan wujud administrative penal law dan
kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana
di bidang ketenaganukliran. Namun sayangnya dalam UU
tersebut terdapat beberapa masalah yuridis berupa tidak
adanya kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran
yang berdampak sulitnya memberlakukan Buku I Ketentuan
Umum KUHP terhadap delik yang terdapat dalam UU
Ketenanganukliran. Selain itu di dalam ketentuan pidana UU
Ketenanganukliran tidak memberikan kepastian hukum
berkenaan dengan subjek tindak pidana, tidak memuat perlihal
aturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang utuh,
tidak ada aturan recidive yang dapat dikenakan apabila ada
pelaku yang mengulangi tindak pidana di bidang
ketenanganukliran. Masalah lainnya disamping masalah yuridis
adalah perbandingan atau komposisi maksimum pidana yang
tidak memiliki pola yang jelas, penetapan kurungan pengganti
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denda yang tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, dan lain
sebagainya. Oleh sebab itu kedepan perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap aturan yang ada saat ini. Hal ini
dilakukan agar operasionaliasi ketentuan pidana dalam UU
Ketenanganukliran menjadi lebih baik.
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BAB IV
HUKUM PIDANA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

A.

Pendahuluan
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut kemudian
melahirkan berbagai undang-undang yang memuat kebijakan
dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.
Salah satu undang-undang yang dimaksud adalah UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(UU Migas). Lahirnya UU Migas dilatarbelakangi oleh berbagai
pertimbangan antara lain:
1. pembangunan nasional harus diarahkan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan
reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;
2. minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam
perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus
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3.

4.

5.

dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat;
kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan
penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata
kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat
dan berkelanjutan;
Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi
Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas
bumi;
dengan tetap mempertimbangkan perkembangan
nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan
peraturan perundang-undangan tentang pertambangan
minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal,
transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan
pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan
potensi dan peranan nasional;

Hukum positif yang mengatur kegiatan minyak dan gas
bumi saat ini menetapkan berbagai norma berkenaan dengan
asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan
gas bumi, penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi,
kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, penerimaan
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negara, hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan
hak atas tanah, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha
minyak dan gas bumi, badan pelaksana dan badan pengatur
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, penyidikan, ketentuan
pidana dan lain sebagainya.
Ketentuan Pidana dalam UU Migas terdapat pada Bab XI
yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 51-58.
Tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi secara normatif
diformulasi dalam Pasal 51-55.
Terdapat beberapa alasan yang melandasi perlunya
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan
tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi:
1. secara filosofis minyak dan gas bumi merupakan sumber
daya alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang
Maha Esa, yang wajib dijaga kelestariannya yang dalam
hal ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat
mencapai tujuan negara yang memberikan kesejahteraan
umum bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara.
2. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi negara
untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang
dikualifikasi sebagai “tindak pidana di bidang minyak dan
gas bumi”. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara
tersebut salah satunya menghendaki agar negara
mengadakan kebijakan (beleid), dan penetapan perbuatan
sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi
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3.

merupakan wujud nyata adanya kebijakan hukum pidana
(penal policy).
Dalam konteks ekonomi, minyak dan gas bumi merupakan
sumber daya yang menghasilkan. Hal tersebut misalnya
disampaikan oleh Yusuf Munandar dalam tulisannya yang
berjudul “Menciptakan Penerimaan Minyak dan Gas Bumi
Indonesia yang berkelanjutan Melalui Sovereign Wealth
Fund” bahwa:41
Penerimaan negara dari hasil pertambangan di
Indonesia termasuk penerimaan negara dari
pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia
cukup berkontribusi signifikan terhadap total
penerimaan negara. Sebagai contoh penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi Indonesia
pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 50,04 triliun.
Jumlah ini merupakan 15,76% dari total pendapatan
PPh Indonesia pada tahun 2009. Pada tahun 2010
pendapatan PPh Migas lebih besar lagi yaitu mencapai
Rp 58,87 triliun (16,49%), meningkat menjadi Rp73,10
triliun di tahun 2011 (16,95%), sebesar Rp83,46 triliun
di tahun 2012 (17,95%), dan meningkat menjadi
sebesar Rp88,75 triliun di tahun 2013 (17,52%).
Sedangkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016
pendapatan PPh Migas menurun menjadi Rp87,45
triliun di tahun 2014 (16,01%), Rp49,53 triliun di tahun
2015 (7,29%) dan menjadi hanya Rp48,46 triliun di

41
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Cermati dalam Yusuf Munandar, Menciptakan Penerimaan Minyak dan
Gas Bumi Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Sovereign Wealth Fund.
https://www.kemenkeu.go.id/media/4403/menciptakan-penerimaanminyak-dan-gas-bumi-indonesia-yang-berkelanjutan-melalui-sovereignwealth-fund.pdf., diakses pada 2 Februari 2018.

tahun 2016 dan kontribusinya terhadap
pendapatan PPh hanya sebesar 6,35%

4.

total

Bahkan pada Tahun 2017, Kepala SKK Migas
mengatakan penerimaan negara dari sektor hulu migas
pada semester I tahun 2017 telah melebihi target. Data
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, per 30 Juni,
penerimaan sebesar US$6,48 miliar atau sekitar 59 persen
dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2017 sebesar US$10,91 miliar.42 Manfaat
ekonomi yang dihasilkan melalui usaha minyak dan gas
bumi harus mendapatkan perlindungan yang memadai
salah satunya melalui mekanisme sanksi pidana.
Dalam praktik pengelolaan minyak dan gas bumi
ditemukan berbagai perbuatan yang merugikan rakyat
Indonesia selaku pemegang atas hak minyak dan gas
bumi. perbuatan tersebut antara lain berupa
penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,
illegal tapping dan lain sebagainya.

B.

Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi
Dalam kondisi saat ini, fungsi hukum pidana semakin
meluas. Hukum pidana di minta bantuannya oleh berbagai
lapangan bidang hukum yaitu, hukum perdata, hukum
administrasi negara dan lain sebagainya. Keberadaan sanksi
pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan
menunjukkan fungsionalisasi sanksi pidana terhadap berbagai
42

Diakses melalui http://skkmigas.go.id/detail/2222/penerimaan-negaradari-migas-lebihi-target. diakses pada 2 Februari 2018.
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perbuatan yang dilarang dalam berbagai regulasi diharapkan
dapat memperkuat kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan
yang dilarang. Karakteristik sanksi pidana yang tajam menjadi
dasar pertimbangan mengapa penggunaanya semakin meluas
dalam dekade terakhir ini.
Sumber daya alam, seperti halnya minyak dan gas bumi
bersifat tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus
dilakukan dengan bijak, sesuai tata kaidah penambangan yang
baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Secara normatif pemanfaatan minyak dan gas bumi
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi. Di dalam undang-undang tersebut
ditetapkan pula adanya kebijakan hukum pidana yang tertuang
dalam Pasal 51-58. Ketentuan tersebut menetapkan tindak
pidana di bidang minyak dan gas bumi dan sanksi pidana apa
saja yang dapat dikenakan apabila terdapat pelaku yang
melanggar.
Tindak pidana di bidang migas terdapat dalam Pasal 51
ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53 huruf a-d, Pasal 54,
dan Pasal 55. Berikut ini subjek tindak pidana, perbuatan yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat
dikenakan:
1. Pasal 51 ayat (1)
a. Subjek Tindak Pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan Survei Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak.
c. Sanksi Pidana: sanksi yang dapat dikenakan terhadap
mereka yang melakukan survei umum tanpa izin adalah
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda
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paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
2. Pasal 51 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: mengirim atau menyerahkan
atau memindahtangankan data yang diperoleh dari survei
umum tanpa hak.
c. Sanksi pidana: pidana kurungan palung lama 1 (satu)
tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah).
3. Pasal 52
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan eksplorasi dan/atau
eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama.
Perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ini
merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan
melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang
dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan
pelaksana.
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam
puluh miliar rupiah.
4. Pasal 53 huruf a
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: pengolahan tanpa izin usaha
pengolahan
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c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah)
5. Pasal 53 huruf b
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: pengangkutan tanpa izin usaha
pengangkutan
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00
(empat puluh miliar rupiah).
6. Pasal 53 huruf c
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: penyimpanan tanpa izin usaha
penyimpanan
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh
miliar rupiah)
7.
a.
b.
c.

Pasal 53 huruf d
Subjek tindak pidana: setiap orang
Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga
Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh
miliar rupiah)

8. Pasal 54
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
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b. Perbuatan yang dilarang: meniru atau memalsukan Bahan
Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan
c. Sanksi pidana: dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp
60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
9. Pasal 55
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan
yang
dilarang:
menyalahgunakan
pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang
disubsidi
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam
puluh miliar rupiah.
Selain tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi
sebagaimana diatur dalam UU Migas. Di sektor kegiatan usaha
migas juga sering terjadi tindak pidana pencucian uang. Inilah
yang kemudian mendorong disepakatinya Memorandum of
Understanding (MoU) SKK Migas-PPATK, bertempat di Gedung
PPATK pada tanggal 6 Juli 2017. MoU tersebut ditandatangani
oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala PPATK
Kiagus Ahmad Badaruddin. 43

43

Lihat dalam Bumi (Buletin SKK Migas), Ketahanan Energi dari Gas Bumi,
Edisi Julis 2017.
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C.

Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi
1. Kualifikasi Yuridis
Dalam hukum pidana dikenal adanya pengkualifikasian
delik. J.A.W. Lensing membedakan kualifikasi delik menjadi 2
(dua) yaitu “classified by statute” dan “classified by doctrine”.44
Beranjak pada hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan
secara teoritik kualifikasi delik dibedakan menjadi kualifikasi
yuridis dan kualifikasi non-yuridis/teoritik/ilmiah/keilmuan.45
Kualifikasi yuridis menjadi salah satu kualifikasi yang
dikenal dalam hukum pidana. Dikatakan sebagai kualifikasi
yuridis karena kualifikasi tersebut ditetapkan oleh pembentuk
undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya kualifikasi
yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran. Dalam Pasal 57 UU
Migas dinyatakan:
a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
adalah pelanggaran;
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.
Dengan demikian terhadap ketentuan diatas diketahui
perbuatan atau tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi
yang dikualifikasi sebagai pelanggaran adalah perbuatan

44

45
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Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
halaman 18-19.
Loc.cit.

melakukan Survei Umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan
perbuatan yang dikualifikasi kejahatan meliputi:
- mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan
data yang diperoleh dari survei umum tanpa hak;
- melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa
mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan bentuk
kriminalisasi terhadap perbuatan melaksanakan kegiatan
usaha hukum migas yang dilakukan tanpa kontrak kerja
sama dengan badan pelaksana;
- pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;
- pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
- penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;
- Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha niaga;
- meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi dan hasil olahan;
- menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan
bakar minyak yang disubsidi.
Penetapan kualifikasi delik dalam UU Migas penting untuk
dilakukan agar dapat memberlakukan aturan pemidanaan
umum yang terdapat dalam Buku I KUHP yang memisahkan
secara tegas adanya aturan pemidanaan untuk kejahatan dan
pelanggaran.
2.

Subjek Tindak Pidana
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi pada kebijakan formulasinya telah menetapkan
perluasan subjek tindak pidana yang bukan hanya manusia
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(natuurlijk persoon) tetapi juga termasuk badan hukum (rechts
persoon). Perluasan subjek tindak pidana sebagaimana diatur
dalam UU Migas dapat dibenarkan atas dasar ketentuan Pasal
103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut
ditegaskan dalam Pasal 56 UU Migas yang menyatakan
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan
terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau
pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah
pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana
denda ditambah sepertiganya.
Frasa “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau
bentuk usaha tetap” atau “dalam hal tindak pidana dilakukan
oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap” telah menunjukkan
bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang
minyak dan gas bumi.
Istilah yang digunakan dalam UU Migas adalah badan
usaha atau bentuk usaha tetap. Hal ini berbeda dengan istilah
yang lazim digunakan oleh para pakar hukum pidana dengan
menggunakan istilah korporasi. Mengenai hal tersebut menarik
disampaikan dengan mengetengahkan apa yang disampaikan
oleh Rudi Prasetyo bahwa:
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“kata korporasi sebutan yang lazim digunakan pakar
hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut
dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum
perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa
Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau yang dalam
bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation”.46
Terhadap subjek tersebut dalam ketentuan umum UU
Migas telah diberikan definisi terhadap badan usaha atau
bentuk usaha tetap tersebut. Pada Pasal 1 ayat (17) UU Migas
Badan Usaha didefinisikan sebagai perusahaan berbentuk badan
hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terusmenerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan badan
usaha tetap dalam Pasal 1 angka 18 UU Migas dimaknai bentuk
Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan
hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia.
Diperluasnya subjek tindak pidana meliputi manusia dan
badan usaha atau badan usaha tetap tetapi tidak disertai
dengan bagaimana sistem pertanggungjawaban pidananya.
Pasal 56 ayat (1) UU Migas hanya mengatur “dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh
atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,
tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau
46

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
(Jakarta: Kencana, 2012), halaman 241.

115

Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya”. Aturan yang
demikian tentu bukanlah pengaturan yang lengkap.
Pada saat pembentuk undang-undang akan memperluas
subjek mencakup korporasi, maka harus dibuat sistem
pertanggungjawaban yang lengkap. Berkenaan dengan hal
tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan:47
“aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi
pada ‘orang’ (natural person), tidak ditujukan kepada
korporasi (legal persons atau legal entities, pen.). Oleh
karena itu, apabila UU khusus (termasuk UU Perkebunan,
pen.) menyebutkan subjek tindak pidana berupa
korporasi, maka seyogianya disertai juga dengan aturan
khusus pemidanaan untuk korporasi, antara lain dapat
mencakup:
- penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
- penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi;
- penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- penentuan
kapan
korporasi/pengurus
dapat
dipertanggungjawabkan;
- penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi
(antara lain, aturan pidana bersyarat khusus
korporasi);
- penentuan alasan penghapus penuntutan atau
penghapus pidana bagi korporasi.
Ketentuan tersebut belum diatur secara jelas dalam UU
Migas, sehingga kedepan perlu dipertimbangkan untuk
mengaturnya lebih lengkap. Hal ini diperlukan karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni KUHP tidak

47
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Barda Nawawi Arief, Op.cit., halaman 113.

mengenal korporasi sebagai subjek dan di dalamnya tidak
mengatur sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.
3.

Sanksi Pidana
Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana adalah
pidana (straf/punishment/poena).48 Berkenaan dengan pidana
dijelaskan oleh Alf Ross sebagai berikut:49
- Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran
terhadap suatu aturan hukum;
- Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang
dilanggar;
- Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi
lain yang tidak menyenangkan;
- Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat
ini, dalam Buku I tentang Ketentuan Umum berisi ajaran-ajaran
umum (algemene leerstukken atau algemeine lehren), yang di
dalamnya salah satu materinya adalah pidana. Pada Pasal 10
Buku I KUHP ditetapkan pidana yang dapat dikenakan terhadap
delik baik yang diatur dalam Buku II, Buku III KUHP maupun
peraturan perundang-undangan di luar KUHP (UU atau Perda).
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah Pidana mati,
penjara, kurungan, denda dan pidana tutupan. Sedangkan
48

49

Perhatikan Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
(Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana), (Semarang:
Pustaka Magister, 2017), halaman 4-5.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
(Bandung: Alumni, 2010), halaman 4.
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pidana tambahan yang dapat dikenakan meliputi pencabutan
hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman putusan hakim.
Dalam UU Migas pun, pidana telah dilekatkan pada
berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana
di bidang minyak dan gas bumi. Pembentuk undang-undang
telah menetapkan jenis pidana (strafsoort) yang dapat
dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang minyak dan
gas bumi. Jenis pidana pokok yang dapat dikenakan adalah
pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara dan denda
diancamkan terhadap berbagai delik yang diatur dalam Pasal 5255 UU Migas. Sedangkan khusus untuk kurungan dikenakan
untuk pelanggaran, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51
ayat (1) UU Migas.
Selain pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan
yang dapat dikenakan berupa pencabutan hak atau perampasan
barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Hal tersebut
ditegaskan dalam Pasal 58 UU Migas.
D.

Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Bidang Minyak dan
Gas Bumi
Regulasi Migas yang saat ini berlaku mengatur perihal
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang minyak dan gas
bumi. Hal tersebut diatur dalam Bab X Penyidikan yang di
dalamnya terdapat 1 (satu) pasal yaitu Pasal 50. Dalam
ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa materi muatan
normatif berupa:
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1.

Penyidik Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi
adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pejabat Pegawai
Negeri Sipil (Penyidik PPNS). Hal tersebut dinyatakan
dalam Pasal 50 ayat (1) UU Migas yang menyebutkan
selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi.

2.

Sama halnya dengan penyidik kepolisian, penyidik PPNS
juga memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan
tersebut meliputi:
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang
diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi;
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi;

a.

b.

c.

d.
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e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana
dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik PPNS
sebagaimana disebutkan diatas harus didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dengan perkataan lain berkenaan dengan penyidikan
perkara minyak dan gas bumi, selain mengacu pada UU
Migas juga harus melihat ketentuan yang terdapat dalam
KUHAP. Pada Pasal 1 ayat (2) KUHP diatur penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3.
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Adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan
tentang dimulainya penyidikan perkara tindak pidana di
bidang minyak dan gas bumi oleh Penyidik PPNS kepada

Penyidik Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki
aturan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM 31/2016).
Dalam hal penyidikan perkara minyak dan gas bumi dengan
demikian penyidik PPNS berada dalam satu Organisasi PPNS
ESDM. Menurut Pasal 2 Permen ESDM 31/2016, organisasi
tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri ESDM, yang dalam melaksanakan tugasnya
dikoordinasikan oleh Koordinator PPNS ESDM.
Adapun tugas organisasi tersebut menurut Pasal 3
Permen ESDM 31/2016 adalah melakukan pengawasan,
pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan
tindak pidana sesuai lingkup kewenangannya, serta memberikan
dukungan administratif dan teknis terkait pelaksanaan tugas
PPNS ESDM.
Keberadaan organisasi ini sangat penting karena
fungsinya yang strategis dalam mengungkap perkara di bidang
minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Penyidik PPNS.
Organisasi tersebut memiliki fungsi pelaksanaan pengawasan,
pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan penyidikan
tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c Permen ESDM
31/2016. PPNS minyak dan Gas Bumi (PPNS Migas) terdiri atas
PPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
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dan PPNS di Lingkungan BPH Migas. PPNS Migas berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala PPNS Migas.
Kepala PPNS Migas menurut Pasal 13 ayat (4) Permen
ESDM 31/2016 mempunyai tugas:
1. Memberikan petunjuk atau arahan terkait kegiatan
penyidikan secara rinci dan jelas untuk menghindari
kesalahan penafsiran oleh PPNS Migas yang akan maupun
sedang melakukan penyidikan;
2. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
penyidikan secara profesional dengan melakukan
koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian/Lembaga/
Instansi terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun
eksternal untuk kelancaran proses penyidikan;
4. Menandatangani surat yang terkait dengan penyidikan;
dan
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada
Koordinator PPNS ESDM dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal minyak dan Gas Bumi dan Kepala BPH
Migas.
Hal menarik yang perlu disampaikan adalah perihal
keberadaan Bab X Penyidikan dalam UU Migas yang diletakkan
sebelum Bab XI Ketentuan Pidana. Diketahui bahwa Bab X
Penyidikan berisi ketentuan hukum pidana formil tentang
penyidikan terhadap perkara migas. Sedangkan Bab XI
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Ketentuan Pidana berisi mengenai hukum pidana materiil yang
secara substansial berisi mengenai perbuatan yang dikualifikasi
sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi serta
sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana
tersebut. Keberadaan ketentuan penyidikan dibutuhkan ketika
ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pidana sehingga
idealnya bab yang berisi ketentuan pidana diletakkan lebih
dahulu dari ketentuan yang berisi penyidikan atau hukum acara
pidana. Penting untuk dilihat secara substansial hukum pidana
(materil) dan hukum acara pidana, mengenai tersebut berikut
pandangan Daniel E. Hall dalam bukunya berjudul “Criminal Law
and Procedure”:50
Criminal law, as a field of law, defines what constitutes a
crime. It establishes what conduct is prohibited and what
punishment can be imposed for violating its mandates.
Criminal procedure puts substantive criminal law into
action. It is concerned with the procedures used to bring
criminals to justice, beginning with police investigation
and continuing throughout the process of administering
justice.
Secara substansial pembedaan antara hukum pidana
materiil dan formil diatas memberikan pemahaman bahwa
hukum acara pidana sebetulnya berisi tata cara atau prosedur
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara apabila ada
dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Sehingga
jelas, bab penyidikan dalam UU Migas harusnya diletakkan
setelah bab ketentuan pidana.
50

Daniel E. Hall, Criminal Law and Procedure, Fifth Edition, DELMAR
CENGAGE Learning, United States, 2009, halaman 25.
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E.

Penutup
Dalam hukum positif yang mengatur pengelolaan minyak
dan gas bumi saat ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya memuat
kebijakan formulasi terhadap tindak pidana di bidang minyak
dan gas bumi.
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BAB V
HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

A.

Pendahuluan
Mengawali perbincangan mengenai sumber daya
perikanan Indonesia, layak untuk diungkap satu pernyataan
yang tertuang dalam sebuah laporan bertajuk “Indonesia
Fisheries: 2015 Review” dinyatakan bahwa Indonesia is the
largest and, arguably, most important country in the Western
Pacific region when it comes to marine resources.51 Sumber daya
laut yang melimpah adalah sebuah realitas yang ada di
Indonesia. Keberadaan sumber daya ikan secara konstitusional
tunduk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar
konstitusional lahirnya kebijakan (beleid) dan tindakan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan
(beheersdaad)
dan
pengawasan
(toezichthoudendaad) terhadap perikanan di tanah air.
Mengenai hal tersebut diatas Mahkamah Konstitusi
menjelaskan makna “hak menguasai negara” yang ada dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam berbagai putusannya antara
lain: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUUI/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002
51

California Environmental Associates, Indonesia Fisheries: 2015 Review,
CEA, 2016, the David and Lucile Packard Foundation, p.10.
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tentang Ketenagalistrikan; Putusan Mahkamah Konstitusi No.
002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUUIII/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air; Putusan Mahkamah Konstitusi No.
20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi; dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013
tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air.52
Konsepsi hak menguasai negara dalam konstitusi oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) diinterpretasi sebagai berikut:53
1. Penguasaan negara dalam arti luas berasal dari
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian
kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat
52

53
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Arief Hidayat, Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif
Konstitusi, Disampaikan pada acara Seminar Nasional dengan tema
“Liberalisasi Sumber Daya Alam Indonesia di Sektor Pertambangan untuk
Mewujudkan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, 13 November 2015 di
Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm. 5.
Disarikan dari paparan yang disampaikan oleh ketua MK. Ibid., hlm. 7-9.

2.

3.

4.

kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad),
pengelolaan
(beheersdaad)
dan
pengawasan (toezichthoudendaad) untuk tujuan sebesarbesar kemakmuran rakyat.
Klasifikasi dan grading terhadap tingkatan cabang-cabang
produksi yang mesti dikuasai oleh negara adalah jika (i)
cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting
bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang
banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi
menguasai hajat hidup orang banyak.
Frasa “dikuasai negara” tidak dapat dipisahkan dari frasa
“sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat”. Apabila kedua
frasa ini tidak dikaitkan secara langsung atau satu
kesatuan, maka dapat menimbulkan makna konstitusional
yang kurang tepat. Boleh jadi menguasai sumber daya
alam secara penuh tetapi tidak digunakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Oleh karenanya frasa “untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat” digunakan untuk
mengukur konstitusionalitas penguasaan negara.
Kelima peranan negara/pemerintah (kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad),
pengelolaan
(beheersdaad)
dan
pengawasan
(toezichthoudendaad),
pen.)
dalam
pengertian penguasaan negara jika tidak dimaknai sebagai
satu kesatuan tindakan, harus dimaknasi secara
bertingkat berdasarkan efektifitas nya untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tata urutan
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peringkat penguasaan negara adalah sebagai berikut: (1).
Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas
sumber daya alam. (2). Negara membuat kebijakan dan
pengurusan. (3). Fungsi pengaturan dan pengawasan.
Pengaturan (regelendaad) dengan demikian menjadi salah
satu hal yang harus ditetapkan oleh pemerintah terhadap
sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Pengaturan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di
Indonesia saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lahirnya
undang-undang tersebut dilatarbelakangi dengan pertimbangan
1. perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan
ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan
dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial,
merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki
Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat Indonesia;
2. dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber
daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan
keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan
mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan,
dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan
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3.

perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan
dan lingkungannya; dan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua
aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta
perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan
sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti.

5 (lima) tahun kemudian UU Perikanan mengalami
perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan. Alasan perubahan tersebut
dinyatakan pada diktum menimbang yang berbunyi:
1. perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang
potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan
merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki
falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan
memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya
untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat Indonesia;
2. pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan
peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan
berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan,
dan sistem penegakan hukum yang optimal; dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
belum
sepenuhnya
mampu
mengantisipasi
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perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam
rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber
daya ikan.
Dalam laporan berjudul “Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing”, Food and Agriculture Organization of the
United Nations dinyatakan catatan penting:54
Key challenges to the sustainability of the sheries sector
and food security Illegal, unreported, and unregulated
(IUU) fishing remains one of the greatest threats to
marine ecosystems due to its potent ability to undermine
national and regional efforts to manage sheries
sustainably as well as endeavours to conserve marine
biodiversity. IUU shing takes advantage of corrupt
administrations and exploits weak management regimes,
in particular those of developing countries lacking the
capacity and resources for effective monitoring, control,
and surveillance (MCS). It is found in all types and
dimensions of sheries, occurs both on the high seas and in
areas under national jurisdiction, concerns all aspects and
stages of the capture and utilisation of fish, and may
sometimes be associated with organized crime.
Laporan tersebut memberikan pemahaman betapa
berbahayanya perbuatan Illegal, unreported, and unregulated
(IUU) fishing yang dapat mengancam keberlanjutan sektor
perikanan dan keamanan pangan suatu bangsa. Bahkan
dinyatakan sebagai bentuk ancaman terbesar bagi upaya
pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut.

54
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Food and Agriculture Organization of the United Nations, Ilegal,
Unreported and Unregulated Fishing, FAO, 2016.

Di Indonesia, secara normatif pembentuk undang-undang
telah menetapkan berbagai jenis perbuatan sebagai tindak
pidana di bidang perikanan sebagaimana dimuat dalam Bab XV
Ketentuan Pidana UU Perikanan. Pemidanaan terhadap
perbuatan tersebut, didasarkan pada pertimbangan, antara lain:
1. untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara atas
sumber daya perikanan dari berbagai perbuatan yang
mengancam keberlanjutan dan kelestarian sektor
perikanan di tanah air demi mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
2. mendorong agar setiap orang menghormati dan menaati
norma hukum administratif yang mengatur pengelolaan
dan pemanfaatan perikanan; dan
3. untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang
perikanan melalui penegakan hukum yang tegas sehingga
menimbulkan pengaruh mendidik.
B.

Tindak Pidana di Bidang Perikanan
Tindak pidana di bidang perikanan dalam UU Perikanan
dimuat dalam Bab XV Ketentuan Pidana. Berikut ini delik yang
terdapat dalam pasal pada bab tersebut:
1. Pasal 84 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan
peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
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sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar
dua ratus juta rupiah)
2. Pasal 84 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: nakhoda atau pemimpin kapal
perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;
b. Perbuatan dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia,
bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2);
c. Sanksi pidana: dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rpl.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Pasal 84 ayat (3)
a. Subjek tindak pidana: Pemilik kapal perikanan, pemilik
perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan
perikanan, dan/atau operator kapal perikanan;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,
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dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
4. Pasal 84 ayat (4)
a. Subjek
tindak
pidana:
Pemilik
perusahaan
pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab
perusahaan pembudidayaan ikan;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja melakukan
usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia,
bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara,
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
5. Pasal 85
a. Subjek tindak pidana: Setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja memiliki,
menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat
133

penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber
daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9;
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
6. Pasal 86 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
7. Pasal 86 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indonesia
membudidayakan ikan yang dapat membahayakan
sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2);
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c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
8. Pasal 86 ayat (3)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indonesia
membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
9. Pasal 86 ayat (4)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan
obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan
sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
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10. Pasal 87 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: dengan sengaja
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak
plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
11. Pasal 87 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: karena kelalaiannya di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan
rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber
daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
12. Pasal 88
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja memasukkan,
mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau
memelihara ikan yang merugikan masyarakat,
pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau
lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
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c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp l.500.000.000.00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
13. Pasal 89
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan penanganan dan
pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak
menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp 800.000.000.00 (delapan
ratus juta rupiah).
14. Pasal 90
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja melakukan
pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil
perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia
yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).
15. Pasal 91
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
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b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja menggunakan
bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong,
dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia
dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan
dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
16. Pasal 92
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang
tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).
17. Pasal 93 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
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dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
18. Pasal 93 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki
SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).
19. Pasal 93 ayat (3)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang
tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
20. Pasal 93 ayat (4)
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
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b. Perbuatan yang dilarang: yang mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak
membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah).
21. Pasal 94
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait
yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
22. Pasal 94 A
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang memalsukan dan/atau
menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28A;
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
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23. Pasal 95
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang membangun, mengimpor,
atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat
persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
24. Pasal 96
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: yang mengoperasikan kapal
perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya
sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).
25. Pasal 97 ayat (1)
a. Subjek tindak pidana: Nakhoda;
b. Perbuatan yang dilarang: mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki
izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak
menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
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c. Sanksi pidana: pidana denda paling
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

banyak

26. Pasal 97 ayat (2)
a. Subjek tindak pidana: nakhoda;
b. Perbuatan yang dilarang: mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin
penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan
ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa
alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2);
c. Sanksi pidana: pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
27. Pasal 97 ayat (3)
a. Subjek tindak pidana: nakhoda;
b. Perbuatan yang dilarang: mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin
penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat
penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar
daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
28. Pasal 98
a. Subjek tindak pidana: nakhoda kapal perikanan;
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b. Perbuatan yang dilarang: tidak memiliki surat persetujuan
berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).
29. Pasal 99
a. Subjek tindak pidana: setiap orang asing;
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan penelitian perikanan
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
30. Pasal 100
a. Subjek tindak pidana: setiap orang;
b. Perbuatan yang dilarang: melanggar ketentuan yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
c. Sanksi pidana: pidana denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
31. Pasal 100A
a. Subjek tindak pidana: pejabat
b. Perbuatan yang dilarang: Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
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(1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat
c. Sanksi pidana: pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari
ancaman pidana pokok.
32. Pasal 100B
a. Subjek tindak pidana: nelayan kecil dan/atau
pembudidaya-ikan kecil;
b. Perbuatan yang dilarang: Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12,
Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal
21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal
35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3),
atau Pasal 55 ayat (1);
c. Sanksi pidana: pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
33. Pasal 100C
a. Subjek tindak pidana: nelayan kecil dan/atau
pembudidaya-ikan kecil;
b. Perbuatan yang dilarang: Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
c. Sanksi pidana: pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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C.

Beberapa Catatan terhadap Ketentuan Pidana dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan
1. Kualifikasi Delik
Pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan telah ditetapkan kualifikasi delik menjadi
kejahatan dan pelanggaran. Delik sebagaimana diatur dalam
Pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, dan Pasal 94 dinyatakan sebagai
Kejahatan. Sedangkan delik yang diatur dalam Pasal 87, 89, 90,
95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100 dikelompokkan sebagai
pelanggaran.
Kebijakan menetapkan kualifikasi yuridis sebagaimana
diformulasikan dalam Pasal 103 diatas, tidak diikuti dengan
menetapkan kualifikasi yuridis terhadap delik yang kemudian
muncul dalam aturan perubahan dari Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dalam hal ini terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Dalam undang-undang perubahan tersebut terdapat
delik yang baru dirumuskan antara lain Pasal 94A, 100A, 100B,
dan 100C, yang tidak ditetapkan apakah delik tersebut
kejahatan atau pelanggaran. Selengkapnya di kutipkan delikdelik tersebut:
Pasal 94A
Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan
SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
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(tujuh)
tahun
dan
denda
paling
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
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Pasal 100A
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan
pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari
ancaman pidana pokok.
Pasal 100B
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat
(1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat
(1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1),
Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang
dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan
kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau
pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.

Subjek tindak pidana
Pada dasarnya subjek tindak pidana dalam UU Perikanan
adalah manusia, hal tersebut diidentifikasi dengan rumusan
subjeknya yang menggunakan kata setiap orang, nakhoda,
pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah
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kapal, pemilik kapal, dan lain sebagainya. Namun dalam Pasal
101 UU Perikanan memperlihatkan adanya perluasan subjek
tindak pidana yang bukan hanya manusia, tetapi korporasi.
Pasal tersebut menyatakan “dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal
86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,
Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh
korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap
pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari pidana yang dijatuhkan”. Dengan demikian korporasi dapat
menjadi subjek tindak pidana terhadap delik yang diatur dalam
Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan
Pasal 96 UU Perikanan. Ketentuan tersebut juga memberikan
aturan bahwa apabila pelakunya adalah korporasi maka
pemidanaan akan ditunjukkan kepada pengurus korporasinya.
3.

Jenis Pidana dan Pola Perumusan Pidana
Dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana salah satu
yang harus dirumuskan adalah sanksi pidana apa yang dapat
dikenakan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan sebagai
“tindak pidana”, yang dalam hal ini tindak pidana dibidang
perikanan. Secara normatif KUHP telah menetapkan jenis sanksi
pidana apa yang dapat dijatuhkan dalam Pasal 10 KUHP.
Dalam UU Perikanan terdapat sanksi pidana yang dapat
dijatuhkan antara lain:
a. Pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1)-(4),
Pasal 85, 86 ayat (1)-(4), 87 ayat (1)-(2), 88, 89, 90, 91, 92,
93 ayat (1)-(4), 94, 94A, 95, 96, 98, 99, dan 100B;
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b. Pidana denda yang terdapat pada Pasal 84 ayat (1)-(4), 85,
86 ayat (1)-(4), 87 ayat (1)-(2), 88, 89, 90, 91, 92, 93 ayat
(1)-(4), 94, 94A, 95, 96, 97 ayat (1)-(3), 98, 99, 100, 100A,
100B, dan 100C;
Secara teoritis merumuskan sanksi pidana dalam suatu
ketentuan pidana dapat dilakukan dengan pola perumusan
“tunggal”, “alternatif, “kumulatif”, dan “gabungan (kumulatif
dan alternatif)”. Perumusan pidana secara tunggal merupakan
suatu pola perumusan dengan mengancam suatu perbuatan
dengan satu jenis pidana pokok. Untuk perumusan alternatif
biasanya terhadap perbuatan diancam dengan 2 (dua) pidana
pokok yang dapat dipilih dengan menggunakan kata “atau”, dan
pidana pokok yang terberat dirumuskan lebih dahulu dan diikuti
alternatif sanksi yang bobotnya lebih ringan. Pola perumusan
kumulatif dilakukan dengan merumuskan beberapa pidana
pokok dengan menggunakan kata “dan”. Sementara itu, untuk
pola perumusan gabungan (kumulatif/alternatif) menggunakan
kata “dan/atau” pada perumusan sanksinya.
Sanksi pidana dalam berbagai delik yang diatur dalam
ketentuan pidana UU Perikanan dirumuskan dengan pola
perumusan:
a. Tunggal: Perumusan tunggal ini dilakukan dengan
mengenakan sanksi pidana denda sebagai jenis sanksi
yang dapat dijatuhkan. Pidana pokok yang dirumuskan
secara tunggal dalam kebijakan hukum pidana dalam
menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan yakni
berupa pidana denda yang dikenakan terhadap delik
dalam Pasal 97 ayat (1)-(3), 100, 100A, dan 100C. Delik
tersebut antara lain berupa:
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 mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang
selama berada di wilayah pengelolaan perikanan
Republik
Indonesia
tidak
menyimpan
alat
penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 2). mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan
dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu
pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat
penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2);
 3). mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang
tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam
palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan
yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3);
 4). melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 5). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
dan
 6). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
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b. Alternatif: pola perumusannya ditandai dengan
digunakannya kata “atau”, terdapat dalam Pasal 100B UU
Perikanan. Perumusan pidana dengan pola alternatif
dalam UU Perikanan dilakukan dengan merumuskan 2
(dua) pidana pokok sebagai pilihan sanksi yang dapat
dijatuhkan yakni berupa penjara atau denda. Hal tersebut
dikenakan untuk perbuatan berupa: “dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat
(3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27
ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat
(3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42
ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1)”.
c. Kumulatif: pola perumusan kumulatif biasanya ditandai
dengan penggunaan kata “dan”, yang dalam hal ini
terdapat pada delik yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1)(4), 85, 86 (1)-(4), 87 (1)-(2), 88, 89, 90, 91, 92, 93 ayat (1)(4), 94, 94A, 95, 96, 98, dan Pasal 99. Terhadap delik
dalam pasal tersebut diancam dengan penjara dan denda.
Berikut ini perbuatan yang dimaksud tersebut yang
diancam dengan pola perumusan kumulatif antara lain:
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan
dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber
daya
ikan
dan/atau
lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
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 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan
yang dapat merugikan dan/atau membahayakan
kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan
ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan
biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
bangunan yang
dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3);
 dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan
peledak, flat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber
daya
ikan
dan/atau
lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,
dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan
merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9;
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 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan
sumber
daya
ikan
dan/atau
lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat
membahayakan sumber daya ikan dan/atau
lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2);
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil
rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber
daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan
dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3);
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam
pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan
sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya
ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
 dengan
sengaja memasukkan,
mengeluarkan,
mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara
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ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan
ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber
daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah
pengelolaan
perikanan
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang
tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan
keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3);
dengan sengaja melakukan pemasukan atau
pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari
dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak
dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan
tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat
yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau
lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan
pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1);
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di
bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki
SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
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Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1);
yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera asing melakukan
penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
yang mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak
membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3);
yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan
ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki
SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI,
dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28A;
yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi
kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan
terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1);
yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak
mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal
perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1);

 tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
 melakukan penelitian perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak
memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1).
Selain itu ketentuan pidana UU Perikanan diketahui
menggunakan pengancaman maksimum khusus dalam
perumusan sanksinya. Ini dapat diidentifikasi dengan adanya
frasa “paling lama” untuk pidana penjara dan “paling banyak”
untuk pidana denda.
4.

Monistis
Pembentuk
undang-undang
dalam
merumuskan
ketentuan pidana pada UU Perikanan dipengaruhi oleh
pandangan monistis. Hal ini diketahui dengan dirumuskannya
kata sengaja sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Unsur
“dengan sengaja” dirumuskan dalam delik yang diatur dalam
Pasal 84 ayat (1)-(4), 85, 86 (1)-(4), 87 ayat (1), 88, 90, 91, dan
92.
5.

Pemberatan Pidana apabila Tindak Pidana Melibatkan
Pejabat
Kebijakan perumusan ketentuan pidana dalam UU
Perikanan mengenal pemberatan pidana terhadap beberapa
tindak pidana yang melibatkan pejabat. Berdasarkan Pasal 100A
UU Perikanan, pemberatan dikenakan terhadap tindak pidana di
bidang perikanan yang melibatkan pejabat berupa:
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a. Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI dan/atau penggunaan
SIUP, SIPI dan SIKPI Palsu;
b. Pemalsuan persetujuan untuk membangun, mengimpor
atau memodifikasi kapal perikanan.
c. Pemalsuan pendaftaran kapal sebagai kapal perikanan
Indonesia;
Secara normatif Pasal 100A menetapkan Dalam hal tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan
pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga)
dari ancaman pidana pokok. Dengan perkataan lain apabila
melibatkan pejabat maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman
pidana pokoknya.
D.

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang
Pengadilan Perikanan
1. Penyidikan
Pada dasarnya penyidikan dalam perkara tindak pidana di
bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU Perikanan. Dasar
hukum penyidikan perkara perikanan didasarkan pada KUHAP
dan UU Perikanan apabila diatur secara khusus. Dalam UU
Perikanan penyidikan perkara perikanan diatur dalam Pasal 72
73, 73A, dan Pasal 73B,
Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan
salah satu tahapan dalam peradilan di bidang perikanan yang
dalam hal ini merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri
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sipil perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan
dalam Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan. Pembentuk undangundang juga menetapkan terhadap tindak pidana di bidang
perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI maka penyidik disini
bukan hanya penyidik TNI AL, tetapi juga Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.
Khusus untuk tindak pidana di bidang perikanan yang
terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan
penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pasal
73A UU Perikanan mengatur kewenangan penyidik perikanan
antara lain:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi
untuk didengar keterangannya;
c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai
tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang
diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan
tindak pidana di bidang perikanan;
e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa,
dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka
melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha
perikanan;
g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana
di bidang perikanan;
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h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan tindak pidana di bidang perikanan;
i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang
digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
k. melakukan penghentian penyidikan; dan
l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat
dipertanggungjawabkan.
Menurut
Pasal
73B
UU
Perikanan
penyidik
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut
umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak
pidana perikanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik
dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, yang apabila diperlukan
untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka dapat
diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh)
hari. Tersangka [un tidak menutup kemungkinan untuk
dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan
jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.. Setelah waktu
30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2.

Penuntutan
Penuntutan perkara tindak pidana perikanan mengacu
pada ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP
dan UU Perikanan. Dalam UU Perikanan ketentuan penuntutan
diatur dalam Pasal 74, 75, 76, 76A, 76B, dan Pasal 76C.
Ketentuan UU Perikanan mengatur bahwa penuntutan terhadap
tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut
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umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum
tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
secara limitatif oleh UU Perikanan, meliputi:
a. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;
b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
perikanan; dan
c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama
menjalankan tugasnya.
Pasal 76 UU Perikanan mengatur penuntut umum setelah
menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan
hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Apabila,
penuntut umum dari hasil penelitiannya menyatakan tidak
lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik
dan disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus
dilengkapi. Berkas perbaikan harus disampaikan kembali oleh
penyidik kepada penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal penerimaan berkas yang dinyatakan tidak lengkap
tersebut.
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5
(lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil
penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir
sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum
kepada penyidik. Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil
penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari
penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus
melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
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Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum
berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
selama 10 (sepuluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan
pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh)
hari, serta tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan
dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Penuntut umum
menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri
yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap. Ketentuan
selanjutnya Pasal 76A-C UU Perikanan mengatur mengenai
“Barang Bukti” dalam perkara tindak pidana perikanan.
3.

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Untuk tahap pemeriksaan di siding pengadilan terhadap
perkara di bidang perikanan tunduk pada pengaturan yang ada
di dalam hukum acara pidana yang berlaku dan UU Perikanan.
UU Perikanan mengatur tahapan pemeriksaan dalam Pasal 77,
78, 78A, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 83A.
Pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan menjadi
kewenangan Pengadilan Perikanan, yang dibentuk berdasarkan
Pasal 71 UU Perikanan. Secara normatif pengadilan perikanan
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana
di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan
umum. Pengadilan perikanan akan dibentuk di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
Pengadilan perikanan berkedudukan di pengadilan negeri.
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Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden. Berbagai pengadilan perikanan
yang sudah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri
Merauke.
Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan
perikanan, dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan
yang dipimpin oleh seorang panitera muda. Dalam
melaksanakan tugasnya, panitera muda dibantu oleh beberapa
orang panitera pengganti. Panitera muda dan panitera
pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan
pengadilan negeri.
Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh hakim yang
terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. Susunan majelis
hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim
karier. Hakim karier tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk hakim ad
hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU
Perikanan, yang dimaksud dengan "hakim ad hoc" adalah
seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain,
perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang
perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum
perikanan.
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Dalam UU Perikanan, dimungkinkan pemeriksaan di
sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Hal tersebut
dimungkinkan berdasarkan Pasal 79 UU Perikanan. Pasal 80 UU
Perikanan mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan
pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah
menjatuhkan putusan. Putusan tersebut juga dapat dilakukan
oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.
Selain di tingkat penyidikan dan penuntutan, di tahapan
pemeriksaan juga dapat dilakukan penahanan selama 20 (dua
puluh) hari guna kepentingan pemeriksaan, jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan tidak menutup
kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum
jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi. Terhadap putusan di tingkat pertama dapat
diajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi dan Mahkamah
Agung
E.

Penutup
Dalam menjaga sumber daya perikanan di tanah air,
pembentuk undang-undang telah melengkapinya dengan
adanya penggunaan sanksi pidana. Penggunaan pidana tersebut
ditujukan untuk menanggulangi berbagai perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan.
Penanggulangan melalui sarana hukum pidana dalam UU
Perikanan terdapat dalam bab yang memuat ketentuan pidana.
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BAB VI
HUKUM PIDANA DI BIDANG
MINERAL DAN BATUBARA

A.

Pendahuluan
Berbicara mengenai hukum pidana di bidang sumber daya
mineral dan batubara maka akan menyentuh pada masalah
kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana di
Indonesia sering disebut pula dengan politik hukum pidana.
Dalam kepustakaan asing kebijakan hukum pidana dikenal
dengan “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechts
politiek”. Secara teoritis tidak terdapat kesatuan pendapat
mengenai definisi dari kebijakan hukum pidana. Kalaupun
terdapat definisi, dapat dikatakan sebagai tentative definition.
Ivo Lapenna (University of London) memberikan definisi bahwa
kebijakan hukum pidana adalah is a part of the general policy of
a society –….– aimed at combating crime, and it embraces all
methods and measures applied for this purpose. All these
remedies against crime may be divided into two main groups:
measures of prevention and measures of repression.55 Kebijakan
hukum pidana oleh Lappena lebih dimaknai sebagai kebijakan
55

Ivo Lapenna, Soviet Penal Policy, Bow Street, London, WC2 by William
Clowes & Sons Ltd, Beccles Set in Monotype Plantin First published in
1968. Republised by www.kehlet.com and Birthe Lapenna in Denmark
December 2000, P. 10.
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yang merupakan bagian dari kebijakan sosial suatu negara dan
bertujuan untuk memerangi kejahatan. Singkat kata, kebijakan
hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.
Sudarto mengemukakan politik hukum pidana
mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.56
Pendapat yang diberikan oleh Sudarto senada dengan yang
disampaikan oleh Mulder, “Strafrechtspolitiek” ialah garis
kebijakan untuk menentukan:
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku
perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya
tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.57
Pandangan yang disampaikan oleh Sudarto dan Mulder
memberikan pemahaman, hakikatnya politik hukum pidana
sebagai ilmu yang mengkaji hukum pidana yang berlaku saat ini
(ius constitutum) dan hasil kajian tersebut digunakan untuk
membangun hukum pidana di masa akan datang (ius
constituendum).
Politik
hukum
pidana
bermaksud
mengusahakan perundang-undangan pidana yang dapat
diterapkan secara baik dalam suatu masyarakat.
Pidana pada dasarnya hanyalah salah satu sarana dalam
menanggulangi kejahatan. Karena hanya sebagai salah satu
56

57
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Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana,
2011), hlm. 26-27.
Loc.cit.

sarana, maka sebaiknya penanggulangan kejahatan tidak hanya
mengoptimalkan sarana hukum pidana saja. Penggunaan pidana
sebagai sarana dikualifikasi oleh the Economic and Social
Council atau yang lebih dikenal dengan ECOSOC sebagai
pendekatan “criminal justice responses”.58 Dikatakan sebagai
salah satu sarana, karena masih terdapat sarana lain yang oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations) disebut
sebagai “crime prevention strategis”59 atau Barda Nawawi Arief
mengistilahkannya dengan sarana lewat jalur “nonpenal”
(bukan/diluar hukum pidana).60
Pada akhirnya kebijakan hukum pidana dapat dimaknai
sebagai salah satu sarana atau upaya dalam menanggulangi
kejahatan dengan mengupayakan dan merumuskan peraturan
perundang-undangan pidana yang baik sehingga dapat menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum. Digunakannya “pidana”
untuk menanggulangi segala bentuk-bentuk kejahatan yang
timbul dimasyarakat adalah sebuah pilihan suatu masyarakat.
Dipilihnya pidana sebagai sarana bukanlah merupakan sesuatu
yang baru, melainkan telah lama dan banyak dilakukan oleh
bangsa-bangsa beradab di dunia. Di Indonesia sendiri Dewan
58

59

60

Cermati the Economic and Social Council, ECOSOC Resolution 2005/22:
Action to Promote Effective Crime Prevention, 22 Juli 2005.
Buktikan dengan melihat berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh PBB,
antara lain bisa dilihat United Nations, Fourth United Nations Congress
on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Kyoto,
Japan, 17-26 Agustus 1970; United Nations, Fifth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Geneva, 1-12 September 1975; United Nations, Sixth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
Caracas, Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980; dan seterusnya.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai... Op.cit., hlm. 45-46
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Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari masyarakat
Indonesia diberikan kewenangan untuk memilih apakah akan
menggunakan atau tidak menggunakan pidana sebagai sarana
penanggulangan kejahatan.61
Kejahatan sebagai produk masyarakat selalu berkembang
mengikuti perkembangan masyarakat. Semakin kompleks
masyarakat, maka semakin kompleks pula persoalan kejahatan
yang dihadapi suatu masyarakat. Di Indonesia sendiri,
pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan
Rakyat semakin giat menggunakan pidana sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahatan yang terjadi disegala bidang
kehidupan. Hal ini bisa diidentifikasi dengan diterbitkannya
berbagai undang-undang yang memuat ketentuan pidana.
Kejahatan sebagai produk dari masyarakat dalam tataran
praktis dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan.
Salah satunya pada bidang pengelolaan pertambangan mineral
dan batubara. Badan legislatif melalui fungsi legislasinya pada
tahun 2009 menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
sebagai hukum positif yang mengatur kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam berupa pertambangan mineral
dan batubara. Dalam undang-undang tersebut diketahui
terdapat ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang terdapat
dalam UU Minerba dalam sudut teoritik merupakan wujud dari
61
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Sebetulnya dalam konteks di Indonesia selain Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah/Perda yang
ditetapkan dapat mengambil keputusan untuk menggunakan pidana
dalam menanggulangi kejahatan di daerahnya. Karena Perda dibolehkan
untuk memuat ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kebijakan formulasi yang pada dasarnya merupakan bagian dari
tahapan kebijakan hukum pidana.
Operasionalnya pidana sebagai salah satu cara dalam
menanggulangi kejahatan pada pokoknya melalui tiga tahapan
utama. M. Cherif Bassiouni, mengemukakan ketiga tahapan
tersebut yakni tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi
(proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (tahap
administrasi).62 Ketiga tahap tersebut dapat saja dipilah atau
dibedakan masing-masing, namun sejatinya tidak dapat
dipisah—lepaskan begitu saja. Karena masing-masing tahapan
tersebut saling berhubungan satu sama lain. Konkretisasi pidana
sebagai sarana penanggulangan tidak akan tercapai hanya
dengan mengoptimalkan salah satu diantaranya. Seluruh
tahapan tersebut harus selalu terhubung—dan terjalin satu
sama lain. Pengoptimalan ketiga tahapan adalah suatu
keharusan yang tidak dapat ditawar untuk menjadikan pidana
sebagai alat yang berfungsi secara baik to combating crime.
Dalam konteks ini menanggulangi tindak pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara.
Penetapan ketentuan pidana dalam UU Minerba
sebagaimana disinggung diatas, merupakan wujud nyata dari
tahap formulasi. Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian
dari rangkaian proses operasionalnya pidana dengan
merumuskan dan menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang
dapat dipidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
perbuatan yang dapat dipidana itu dan aturan atau pedoman
62

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
hlm. 10.
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pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana tersebut.
Tahapan formulasi sebagai tahapan awal hakikatnya harus
didudukkan sebagai tahapan yang strategis dan penting. Tahap
ini menentukan apakah pidana dapat dioperasionalkan pada
tahap aplikasi (oleh aparat penegak hukum seperti hakim) dan
tahap eksekusi (aparat pelaksanaan pidana). Kedudukan yang
strategis dan penting ini menjadi logis karena aparat penegak
hukum pada tahap aplikasi maupun eksekusi akan menerapkan
pidana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
pembentuk undang-undang pada tahap formulasi. Sehinga
“kelengkapan” atau “kejelasan” ketentuan pidana yang
ditetapkan akan mempengaruhi penerapannya di tahap-tahap
selanjutnya (tahap aplikasi dan eksekusi). Dengan demikian
pembentuk undang-undang semestinya menyusun sebuah
sarana yang utuh sehingga ketentuan pidana yang di buat dapat
menjadi panduan bagi aparat penegak hukum yang berwenang
untuk mengaplikasikan dan mengeksekusinya.
Perumusan ketentuan pidana dalam UU Minerba dengan
demikian menjadi tahapan yang sangat penting dalam rangka
menentukan apakah pidana dapat berfungsi secara optimal
dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan
mineral dan batubara. Fungsi yang demikian dapat dipahami
karena nantinya ketentuan pidana tersebut akan diterapkan
oleh aparat penegak hukum pada ranah aplikasi maupun
eksekusi pidana. Sehingga apabila kualitas ketentuan pidananya
tidak baik, maka aparat penegak hukum dapat mengalami
kesulitan dalam menerapkannya. Jika kualitas kebijakan
formulasi ketentuan pidana dalam UU Minerba tidak baik, maka
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dampaknya pidana menjadi sarana yang tidak optimal atau
bahkan tidak berguna karena tidak bisa diterapkan.
B.

Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara
Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Minerba
sebetulnya dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan hukum
pidana administratif (administrative penal law). Barda Nawawi
Arief dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Hukum
Pidana”, hukum pidana administrasi pada hakikatnya
merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai
sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.63
Pernyataan tersebut dapat dipandang tepat, karena hakikatnya
ketentuan pidana dalam UU Minerba berfungsi untuk
membantu agar norma hukum administratif di bidang
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara lebih ditaati.
Dengan perkataan lain “norma hukum pidana” yang terdapat
dalam UU Minerba sebagai norma pembantu supaya norma
administratif di bidang pertambangan mineral dan batubara
lebih dipatuhi.64 Sanksi pidana yang bersifat tajam merupakan
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Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2010), hlm. 15
Diana Halim Koentjoro dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara”
menyatakan antara hukum pidana dan HAN sebenarnya dua-duanya
terletak dalam bidang hukum publik. Namun, dalam hal hukum
administrasi negara, maka hukum pidana berfungsi sebagai “hulprecht’
(hukum pembantu) bagi HAN, artinya setiap ketentuan dalam HAN
selalui disertai sanksi pidana agar ketentuan HAN itu ditaati oleh
masyaraka. Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor,
Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 21

169

karakteristik dari hukum pidana, yang menjadikan pidana
diyakini dapat membantu penegakan norma hukum lain.65
Menarik untuk diperhatikan pandangan yang
disampaikan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, berikut ini: 66
“Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi
yang semakin meningkat, muncul perkembangan baru
dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi hukum
pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana dalam hal ini
digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa
tanggung jawab negara dalam rangka mengelola
kehidupan masyarakat modern yang kompleks. Sanksi
pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk
mendukung norma administratif dalam berbagai hal.
Inilah yang dinamakan administrative penal law
(verwaltungsstrafrecht) yang masuk dalam lingkup public
welfare offences”. “Selanjutnya keduanya menambahkan,
dalam hal tindak pidana semacam ini, pemidanaan
dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tidak
atas dasar tingkat kesalahan subjektif”.
Dengan begitu, pemidanaan terhadap tindak pidana
sebagaimana diatur dalam UU Minerba (juga UU yang termasuk
dalam hukum pidana administratif) didasarkan atas kepentingan
masyarakat, dalam hal ini kepentingan Bangsa Indonesia sebagai
pemilik mineral rights atas kekayaan alam yang telah
dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa (God Almighty has granted),
yang kemudian menimbulkan hak menguasai negara sehingga
65

66
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Sudarto mengemukakan sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini
membedakannya dari lapangan hukum lain. Lihat dalam Sudarto, Hukum
Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), halaman 20.
Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 249-250

mengamanatkan kepada negara untuk mengadakan kebijakan
(beleid) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam UU Minerba dibuat
atas dasar untuk melindungi masyarakat (social defence) sebagai
pemegang hak atas sumber daya alam berupa pertambangan
mineral dan batubara.
Lebih lanjut patut untuk diperhatikan, praktik legislatif
saat ini semakin menunjukkan terjadinya perubahan atau
perkembangan fungsi hukum pidana dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap masyarakat (social defence) dari yang
bersifat ultimum remedium menjadi primum remedium. Pidana
tidak lagi dilihat sebagai sarana terakhir dalam memberikan
perlindungan, namun dalam kondisi tertentu dapat didudukkan
sebagai sarana utama guna mencapai suatu kondisi dimana
masyarakat mendapatkan perlindungan.67 Menjadi patut untuk
67

Dalam konteks pemberian perlindungan bagi rakyat, keberadaan kedua
asas (ultimum dan primum remedium) tersebut seringkali diperdebatkan
apakah hukum pidana hakikatnya sebagai “sarana/obat terakhir”
ataukah “sarana/obat utama”? Bahkan ada pandangan yang melihat
pidana hakikatnya harus sebagai obat terakhir dan bukan sebagai sarana
utama. Berkenaan dengan perbedaan pendapat tersebut terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan: pertama, eksistensi dari kedua
asas (ultimum dan primum remedium) menjadi sah karena sudah
memenuhi dua landasan dari sebuah asas sebagaimana dikemukakan
oleh Nieuwenhuis yakni asas hukum itu berakar dalam kenyataan
masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh
kehidupan bersama. Kedua, adanya asas ultimum dan primum remedium
sebetulnya telah menciptakan sistem hukum pidana menjadi luwes atau
tidak kaku, serta membuat hukum pidana sebagai sistem yang
“seimbang”/mengandung “keseimbangan”. Ini telah sesuai dengan
fungsi dari asas hukum sebagaimana dikemukakan pula oleh
Nieuwenhuis, “asas hukum sering menunjuk kepada kaidah yang
berlawanan itu merupakan anugerah. Karena menunjuk kepada arah
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dipertanyakan, apakah ketentuan pidana yang dimuat dalam UU
Minerba menunjukkan adanya pergeseran fungsi sanksi hukum
pidana yang mulanya sebagai ultimum remedium menjadi
“primum remedium”. Sebetulnya dalam tataran ideal
penggunaan sanksi hukum pidana diletakkan sebagai obat
terakhir (ultimum remedium) karena hakikatnya yang demikian.
Terhadap hal ini Sudarto berpendapat:68
“Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana ini
membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum
Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam
mempertahankan
norma-norma
(norma
hukum
administrasi salah satunya, pen) yang diakui dalam
hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus
dianggap sebagai ultimum remedium, yakni “obat
terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang
hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak
mempan. Oleh karena itu penggunaanya harus dibatasi.
Kalau masih ada jalan lain, janganlah menggunakan
Hukum Pidana.
Nampaknya jelas bahwa sanksi pidana dalam ketentuan
Pidana UU Minerba pada hakikatnya diletakkan sebagai ultimum

68
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yang berlawanan maka sering mengendalikan atau membatasi dan
dengan demikian ada dalam keseimbangan” (cetak tebal, pen.). Asas
ultimum remedium didalamnya terkandung nilai perlindungan
individu/pelaku sedangkan asas primum remedium memuat nilai
perlindungan masyarakat. Dengan diakuinya kedua asas tersebut maka
sistem hukum pidana menjadi berkeseimbangan dalam memenuhi
tujuannya untuk melindungi individu/pelaku sekaligus masyarakat.
Cermati pandangan Nieuwenhuis mengenai landasan asas dan fungsi
asas dalam Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 7-8.
Sudarto, Loc.cit.

remedimum. Salah satu bukti yang dapat dinyatakan adalah bila
UU Minerba dilihat sebagai suatu sistem maka dengan
diletakkannya Bab XXII mengenai Sanksi Administrasi sebelum
aturan pidana yang dimuat dalam Bab XXIII mengenai Ketentuan
Pidana, ini menunjukkan secara filosofis idenya sanksi
administrasi diutamakan lebih dahulu baru kemudian sanksi
pidana.
Kebijakan hukum pidana dalam UU Minerba dapat dilihat
dalam Bab XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158-165. Untuk lebih
lengkapnya akan dimuat dalam paparan dibawah ini:
1. Pasal 158
a. Subjek hukum: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan usaha penambangan
tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).
c. Ancaman Pidana: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159
a. Subjek hukum: Pemegang IUP, IPR, atau IUPK
b. Perbuatan yang dilarang: dengan sengaja menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),
Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4),
Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau
menyampaikan keterangan palsu
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c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
3. Pasal 160
Ayat (1)
a. Subjek hukum: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: melakukan eksplorasi tanpa
memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1).
c. Ancaman Pidana: pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Ayat (2)
a. Subjek hukum: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: mempunyai IUP Eksplorasi
tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.
c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 161
a. Subjek hukum : setiap orang atau pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
b. Perbuatan yang dilarang : menampung, memanfaatkan,
melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,
penjualan mineral dan batubara yang bukan dari
pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal
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48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2),
Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat
(1).
c. Ancaman pidana : pidana penjara paling lama 10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5. Pasal 162
a. Subjek hukum: setiap orang
b. Perbuatan yang dilarang: merintangi atau mengganggu
kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau
IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
c. Ancaman pidana: pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
6. Pasal 163
Ayat (1)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana
denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari
ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
Ayat (2)
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
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b. pencabutan status badan hukum.
7.

Pasal 164
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158,
Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku
tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan
tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak
pidana.
8. Pasal 165
a. Subjek Hukum: pemberi izin
b. Perbuatan yang dilarang: yang mengeluarkan IUP, IPR,
atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini
dan menyalahgunakan kewenangannya
c. Ancaman pidana: sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun
penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Beranjak pada ketentuan pidana UU Minerba
sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan-perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara yakni:
1. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),
Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal
81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111
ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan
keterangan palsu;
melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat
(1).
mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan
operasi produksi;
menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan
batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat
(1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat
(3), atau Pasal 105 ayat (1).
merintangi
atau
mengganggu
kegiatan
usaha
pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (2).
mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan
kewenangannya.

Melihat berbagai perbuatan yang dikriminalisasikan
dalam UU Minerba sebagaimana dituliskan diatas, terdapat satu
perbuatan yang dalam UU Minerba terdahulu yakni UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan, tidak merupakan suatu tindak pidana
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akan tetapi dalam UU Minerba dikriminalisasikan dengan
pengertian lain perbuatan tersebut masuk kategori sebagai
tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Perbuatan yang dimaksud adalah penerbitan izin (IUP, IPR, IUPK)
yang bertentangan dengan UU Minerba dan menyalahkan
kewenangannya, dan tepatnya kriminalisasi terhadap perbuatan
tersebut diatur dalam Pasal 165. Untuk itu, dikutipkan kembali
redaksional pasal tersebut (beserta penjelasan pasalnya)
dibawah ini:
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana
paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Penjelasan pasal tersebut menyatakan, yang dimaksud
dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan
IUP, IPR, atau IUPK.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam UU
No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan, Bab XI Ketentuan Pidana dari Pasal 31-34
kriminilisasi terhadap pemberi izin (kuasa pertambangan) tidak
ada. Terkait hal tersebut patut dikemukakan pendapat Sonny
Keraf (dalam Seminar “Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber
Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif
Kodifikasinya ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”,
Auditorium Arifin Panigoro, Lt. 3, Fakultas Hukum Universitas Al
Azhar, Jakarta, Selasa, 20 Pebruari 2007) berikut ini: 69
69
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Bernadinus Steni dan Susilaningtias, Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan

“di sana (UU Ketentuan Pokok Pertambangan/UU
Minerba lama, pen) sama sekali tidak diperhitungkan
pertanggungjawaban pidana pemberi izin. Padahal, pascaotonomi daerah, pejabat daerah maupun pusat sering kali
boros
menggunakan
kewenangannya
untuk
mengeluarkan
begitu
banyak
izin
tanpa
mempertimbangkan risiko lingkungan hidup dan konflik
perebutan sumber daya alam. Selanjutnya Ia
menambahkan, demi keadilan seharusnya pemberi izin
pun dikenai pertanggungjawaban pidana, karena jika
tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang
semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan
menggunakan
kolusi
pemberian
izin
untuk
mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan”.
Hal ini tentu menarik untuk dikaji, karena perosalan
kriminalisasi mengandung proses untuk menentukan apakah
suatu perbuatan layak atau patut dikriminalisasikan dengan
mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria
tersebut antara lain:70
1. Sudarto
a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan
pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata materiil spiritual
berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu maka
(penggunaan)
hukum
pidana
bertujuan
untuk
menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran

70

Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP, (Jakarta: HUMA dan Aliansi
Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 28-29
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai....Op.cit., 2011, hlm. 31-33.
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terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau
ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak
dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan
kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga
masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan
prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan
kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan
penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan
beban tugas (overbelasting)
2. Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980
a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci
masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan,
mendatangkan kurban atau dapat mendatangkan kurban.
b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan
hasilnya yang akan dicapai hasilnya, artinya cost
pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan
hukum serta beban yang dipikul oleh kurban dan pelaku
kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib
hukum yang akan dicapai.
c. apakah akan semakin menambah beban aparat penegak
hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat
diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
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d. Apakah pembuatan itu menghambat atau menghalangi
cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi
keseluruhan masyarakat.
3. Bassioni
a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam
hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil diperoleh dalam
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu
dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang
berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruhpengaruhnya yang sekunder.
Dengan demikian, proses penetapan perbuatan yang
tadinya perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana
atau yang biasa disebut kriminalisasi, tidak bisa dilakukan begitu
saja, melainkan harus melihat kriteria untuk melakukan
kriminalisasi yaitu a. tujuan hukum pidana; b. penentuan
perbuatan yang tidak dikehendaki; c. prinsip biaya dan hasil
(cost and benefit principle); dan d. kemampuan aparat penegak
hukum.
Selain itu, perlu dilihat apakah perbuatan tersebut
bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat
Indonesia dalam hal ini sebagaimana terkandung dalam
Pancasila sehingga masyarakat menganggap perbuatan tersebut
patut untuk dipidana. Namun sayangnya UU Minerba tidak
memberikan penjelasan dasar alasan mengapa dilakukan
181

kriminalisasi terhadap perbuatan pemberi izin. Dalam Naskah
Akademik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2004 juga tidak terdapat alasan-alasan atau kriteria (secara
eksplisit) yang dijadikan tolak ukur kriminalisasi terhadap
pemberi izin.
Untuk itu, dipandang perlu dilakukan peninjauan apakah
kriminalisasi terhadap pemberi izin telah memperhatikan
kriteria atau ukuran yang harus diperhatikan sebelum perbuatan
tersebut dikriminalisasi, berikut analisis selengkapnya:
1. Tujuan hukum pidana
Pada asasnya tujuan hukum pidana sama dengan tujuan
hukum pada umumnya yaitu, untuk dapat menciptakan
ketertiban di masyarakat dalam rangka menciptakan negara
kesejahteraan umum. Dimana jelas dikrimanalisasinya
perbuatan penerbit izin yang mengeluarkan IUP, IUPR atau IUPK
yang bertentangan dengan UU Minerba adalah suatu yang
rasional. Dalam Naskah Akademik RUU Minerba71 disebutkan
bahwa,
“dalam praktiknya masih dijumpai penyelenggaraan
otonomi daerah yang tidak sesuai dengan otonomi
daerah. Karena daerah berlomba-lomba untuk mencari
penerimaan bagi daerahnya maka banyak perizinan
dikeluarkan tanpa mengikuti kaidah perlindungan
lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
(cetak tebal, pen). Pungutan yang dikenakan kepada
pemohon izin sering tidak berdasar (cetak tebal, pen).
Oknum juga memanfaatkan surat izin untuk
71
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Naskah Akademik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2004, hlm. 22-23

diperjualbelikan (cetak tebal, pen). Siapa yang paling
dekat dengan pemberi izin maka dialah yang paling
dahulu mendapatkan izin. Inilah salah satu faktor
terjadinya tumpang tindih wilayah pertambangan”.
Praktik pemberian izin yang seperti itu tentunya bila tidak
dikriminalisasikan maka tentu akan semakin menjauhkan
Pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan fungsi negara
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang
dalam hal ini akan terjadi kegagalan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka
jelas, Ketentuan UU Minerba Pasal 165 telah cukup
memperhatikan tujuan dan fungsi negara.
2.

Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki
Simon Felix Sembiring mencatat, sejak otonomi daerah
saja, ditenggarai ada sekitar lebih dari 3.000 izin kuasa
pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten
atau kota. Selanjutnya ditambahkan olehnya, kuasa
pertambangan begitu mudahnya diberikan. Seringkali kuasa
pertambangan diberikan sementara prosedur-prosedur lainnya
belum terpenuhi seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal).72 Sehingga tepat seperti yang disebut dalam naskah
akademik sebagaimana telah disebutkan diatas, pemberian izin
tersebut tanpa mengikuti kaidah perlindungan lingkungan. Disini
tujuan dan fungsi negara untuk “melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia” diabaikan oleh pemberi
72

Simon Felix Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah
Bagi Anak Bangsa, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 215217
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izin, selain perbuatan tersebut bertentangan dengan jiwa dari
UUD 1945 Pasal 33. Atas dasar hal tersebut, kriminalisasi
terhadap perbuatan pemberi IUP, IPR, dan IUPK yang tidak
sesuai dengan UU Minerba adalah dapat dibenarkan karena
dalam praktik terdapat pemberian izin yang tidak semestinya
dan layak dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak
dikehendaki.
3.

Prinsip biaya dan hasil
Pada asasnya pengkriminalisasian tersebut sudah sesuai
dengan prinsip biaya dan hasil karena akibat yang ditimbulkan
dari pemberian izin yang bertentangan dengan UU Minerba
adalah kerusakan lingkungan karena pertambangan tanpa
Amdal banyak yang tetap diberikan oleh pemberi izin. Sehingga
hasil yang hendak dicapai adalah melindungi lingkungan dari
segala kerusakan akibat penambangan yang dilakukan tanpa
memperhatikan kaidah perlindungan lingkungan.
4.

Kemampuan aparat penegak hukum
Dikriminalisasinya perbuatan pemberian izin yang
bertentangan dengan UU Minerba dirasakan telah
memperhatikan beban kerja dari aparat penegak hukum. Hal ini
terbukti dalam UU Minerba diatur Bab XXI tentang Penyidikan
dari Pasal 149-150. Dengan demikian pembentuk UU telah
memikirkan beban aparat penegak hukum ditingkat penyidikan.
Untuk selengkapnya dikutipkan bunyi kedua pasal tersebut.
Pasal 149
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup
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tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(cetak tebal, pen).
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang (cetak tebal, pen):
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana
dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau
badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan;
c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa
orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
atau tersangka dalam perkara tindak pidana
kegiatan usaha pertambangan;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha
pertambangan yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan
usaha pertambangan; dan/atau
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana
dalam kegiatan usaha pertambangan.
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Pasal 150
(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak
pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan
menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat
polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya
dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diangkatnya pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan untuk
melakukan tugas penyidikan sudah barang tentu akan
membantu tugas aparat penegak hukum yakni penyidik
kepolisian dalam hal ini. Ditambah lagi ketentuan ini merupakan
suatu kemajuan, karena dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
tidak ada aturan yang demikian.
C.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin
Kebijakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai salah
satu sarana atau upaya dalam menanggulangi kejahatan dengan
mengupayakan dan merumuskan peraturan perundangundangan pidana yang baik sehingga dapat menjadi pedoman
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bagi aparat penegak hukum. Dikatakan sebagai salah satu
sarana karena memang masih tersedia sarana lain untuk
mencegah kejahatan terjadi yang dikenal dengan kebijakan nonpenal atau kebijakan pencegahan kejahatan. Pemaknaan
kebijakan hukum pidana sebagai kebijakan mengupayakan dan
merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik
sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum
karena memang operasionalnya pidana melalui kebijakan
hukum pidana melalui serangkaian tahapan. M. Cherif Bassiouni,
membagi ketiga tahapan tersebut menjadi tahap formulasi
(proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan
tahap eksekusi (tahap administrasi).73
Digunakannya pidana untuk menanggulangi tindak pidana
pertambangan tanpa izin dengan demikian melalui tiga tahapan
yaitu tahapan memformulasikan ketentuan pidana oleh
lembaga legislatif, untuk kemudian diterapkan oleh aparat
penegak hukum di tahapan aplikasi yakni oleh penyidik,
penuntut umum dan hakim. Selanjutnya dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum di tahap eksekusi pidana. Dalam
kesempatan ini, akan lebih disoroti persoalan tahapan kebijakan
formulasi ketentuan pidana terhadap tindak pidana
pertambangan tanpa izin.
Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian dari
rangkaian proses operasionalnya pidana dengan merumuskan
dan menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat
dipidana, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan
73

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
hlm. 10.
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yang dapat dipidana itu dan aturan atau pedoman pemidanaan
terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
tersebut. Konkretisasi tahapan formulasi untuk tidak pidana di
bidang pertambangan tanpa izin dapat ditemukan dalam
ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang
mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
Penggunaan kebijakan hukum pidana terhadap masalah
PETI sebetulnya bukanlah ide baru. Karena telah dikenal sejak
adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan
Lama). Dalam UU Pertambangan Lama tersebut, PETI telah
dikenal dan hal ini diketahui dari redaksional Pasal 31 Ayat (1)
yang memuat delik ‘melakukan usaha pertambangan tanpa
kuasa pertambangan’.74 Pada delik tersebut jelas salah satu
perbuatan yang dikriminalisasikan adalah perbuatan
penambangan tanpa kuasa pertambangan.
Perubahan kebijakan pengelolaan dan pengolahan
pertambangan mineral dan batubara dari UU Pertambangan
Lama ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) juga
ternyata tetap mempertahankan adanya kebijakan hukum
pidana yang tertuang dalam ketentuan pidananya. UU Minerba
masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap
pertambangan tanpa izin. Wujud konkrit adanya penggunaan
hukum pidana untuk menanggulangi PETI dapat dijumpai dalam

74
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Lihat Ade Adhari, Kebijakan Integral dalam Menanggulangi Penambang
Liar di Indonesia, Energy and Mining Law Institute (EMLI), Oktober
(2014), halaman 1.

Ketentuan Pidana UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, tepatnya pada Pasal 158.
Ketentuan Pidana UU Minerba yakni dalam Pasal 158
menyebutkan ‘setiap orang yang melakukan usaha
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah). Pasal 158 merupakan wujud tahapan
formulasi dari keseluruhan tahapan untuk operasionalnya
kebijakan hukum pidana. Operasionalnya kebijakan hukum
pidana masih membutuhkan 2 (dua) tahapan lainnya yakni
tahapan aplikasi dan eksekusi. Tahapan aplikasi disini
merupakan tahapan pemberian pidana terhadap pelaku PETI
berdasarkan Pasal 158 tersebut dan tahapan eksekusi disini
sebagai tahapan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh
hakim.75 Apabila diuraikan maka unsur-unsur delik
pertambangan tanpa izin antara lain:
1. Subjek tindak pidana: setiap orang;
2. Perbuatan yang dilarang: melakukan usaha penambangan
tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Sanksi pidana: penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

75

Ibid., halaman 2-3.
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Pasal 158 sebagaimana dikutipkan diatas telah secara
tegas menentukan subjek tindak pidana pertambangan tanpa
izin adalah setiap orang. Istilah yang digunakan berbeda dengan
KUHP yang menggunakan kata “barang siapa”. Kata barang
siapa lebih merujuk pada perbuatan sedangkan kata setiap
orang lebih berorientasi pada orang. Ide orientasi terhadap
perbuatan dalam KUHP yang diformulasikan kedalam
penggunaan frasa “barang siapa” dapat dimaklumi karena KUHP
yang saat ini berlaku dibangun atas dasar ide pemidanaan yang
retributif yang memang berorientasi pada perbuatan. Dengan
demikian terjadi pergeseran pemikiran bahwa pidana lebih
diorientasikan atau ditujukan terhadap perbuatan menjadi ke
orang atau pelaku.
UU Minerba tidak memberikan definisi mengenai makna
“setiap orang”. Dalam perkembangan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana,
umumnya setiap orang diartikan orang perseorangan dan/atau
korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak. Lantas
bagaimana dengan makna setiap orang dalam Pasal 158 UU
Minerba? Karena UU sebagai sebuah sistem, maka untuk
menemukan makna setiap orang tersebut dapat ditempuh
dengan cara mengaitkannya dengan pasal lainnya. Apabila
membaca pasal lain dalam UU Minerba khususnya pada Pasal
163, maka dapat disimpulkan makna setiap orang yang
digunakan dalam ketentuan pidana UU Minerba dapat dimaknai
orang perseorangan dan/atau korporasi yang berbadan hukum.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah bunyi Pasal 163 Ayat (1) UU
Minerba:
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Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa
pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per
tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang
dijatuhkan (cetak tebal, pen.).
Pertanyaan selanjutnya apabila subjek tindak pidana
pertambangan tanpa izin hanyalah orang perseorangan dan
korporasi yang berbadan hukum, maka apabila ada korporasi
yang tidak berbadan hukum melakukan pertambangan tanpa
izin, apakah bisa dipidana menggunakan delik pertambangan
tanpa izin? Pertanyaan ini tentu mengandung jawaban yang
beragam. Hal ini terjadi karena tidak terdapat definisi yuridis
terhadap frasa “setiap orang”.
Permasalahan berikutnya masih persoalan subjek hukum
pidana
adalah
mengenai
bagaimana
sistem
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berbadan
hukum. Ini patut diperdebatkan karena terjadi perluasan subjek
hukum pidana dalam delik pertambangan tanpa izin, tidak
hanya manusia akan tetapi juga korporasi yang berbadan
hukum. Dipandang sebuah perluasan karena KUHP sebagai
induk hukum pidana materiil yang saat ini berlaku, tidak
mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. A. Zainal
Abidin mengemukakan dalam Memorie van Toelichting Pasal 51
Ned. WvS (Pasal 59 KUHP) dinyatakan “suatu strafbaar feit
hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan

191

hukum (baca: korporasi, pen.) Tidak berlaku di bidang hukum
pidana.76
Perluasan subjek tindak pidana pertambangan tanpa izin
dalam Pasal 158 UU Minerba legalitasnya didasarkan pada Pasal
103 KUHP. Berikut ini adalah bunyi lengkap Pasal 103 KUHP:
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini
juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh
ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan
pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.
Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
hal melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin
mengandung malah yuridis. Hal ini terjadi karena pembentuk
undang-undang hanya sekadar menentukan bahwa:
1. Korporasi (badan hukum) dapat melakukan tindak pidana
di bidang pertambangan yang salah satunya adalah
pertambangan tanpa izin;
2. Pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau
badan hukumnya;
3. Terhadap pengurus dapat dijatuhkan penjara dan denda
sedangkan kepada badan hukumnya dapat dijatuhi pidana
denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga)
kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang
dijatuhkan.
Sistem
pertanggungjawaban
pidana
untuk
mempertanggungjawabkan korporasi yang melakukan tindak
pidana pertambangan tanpa izin belum ditetapkan secara
76
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A. Zainal Abidin, dkk, Hukum Pidana, (Makasar: Taufiq, 1962), halaman
14

lengkap. Untuk mengetahui aturan-aturan yang perlu ada untuk
melengkapi sistem pertanggungjawaban pidananya, dapat
disimak apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief berikut
ini:
“aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi
pada ‘orang’ (natural person), tidak ditujukan kepada
korporasi (legal persons atau legal entities, pen.). Oleh
karena itu, apabila UU khusus (termasuk UU Perkebunan,
pen.) menyebutkan subjek tindak pidana berupa
korporasi, maka seyogianya disertai juga dengan aturan
khusus pemidanaan untuk korporasi, antara lain dapat
mencakup: 77
- penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
- penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi
(pidana yang dapat dijatuhkan meliputi financial,
structure and stigmatising sanctions, pen.);
- penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- penentuan
kapan
korporasi/pengurus
dapat
dipertanggungjawabkan;
- penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi
(antara lain, aturan pidana bersyarat khusus
korporasi);
- penentuan alasan penghapus penuntutan atau
penghapus pidana bagi korporasi.
Selanjutnya yaitu soal perbuatan terlarang yang dalam hal
ini adalah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau
IUPK. Pembentuk undang-undang tidak secara tegas
mengkualifikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan
77

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka Magister, 2012),
halaman 113.
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kejahatan atau pelanggaran. Pengkualifikasian ini merupakan
“kualifikasi yuridis” yang memang wajib dilakukan oleh
pembentuk undang-undang dan fungsinya adalah untuk
menjembatani berlakunya ketentuan umum dalam Buku I KUHP
dari Bab I-VIII.
Undang-undang diluar KUHP salah satunya UU Minerba,
terikat pada sistem hukum pidana materiil yang mana KUHP
sebagai induknya. KUHP sebagai induk salah satu
karakteristiknya adalah terdapat kualifikasi yuridis berupa
kejahatan dan pelanggaran. Pengkualifikasian tersebut
mempunyai dampak secara yuridis berupa pembedaan aturan
umum pemidanaan untuk delik kejahatan dan pelanggaran.
Akibat-akibat yuridis yang dimaksud berupa adanya pembedaan
antara aturan umum “percobaan dan pembantuan”,
“concursus”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana,
“dalam hal delik aduan” dan sebagainya bagi tindak pidana yang
dikualifikasi sebagai kejahatan dengan pelanggaran. Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan dibawah ini:
1. Apabila terjadi “percobaan” untuk melakukan usaha
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK maka aparat
penegak hukum menjadi sulit apabila ingin mengadakan
menjatuhkan pidana percobaan tindak pidana
pertambangan tanpa izin kepada pelaku. Karena jelas,
aturan umum dalam KUHP membedakan antara aturan
percobaan melakukan kejahatan dan pelanggaran. Aturan
umum (general rules) mengenai percobaan kejahatan
diatur dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk
itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,
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dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok untuk kejahatan dalam hal
percobaan dapat dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan
kejahatan selesai (cetak tebal, pen.).
Sedangkan aturan umum mengenai percobaan untuk
melakukan pelanggaran dapat ditemukan dalam Pasal 54 KUHP
yang menegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran
tidak dipidana. Melihat aturan umum pemidanaan untuk delik
percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 jo Pasal 54 tersebut
maka dapat dipastikan apabila ingin memberlakukan aturan
umum mengenai percobaan terhadap delik diluar KUHP salah
satunya delik pertambangan tanpa izin maka jelas pembentuk
undang-undang harus telah menetapkan secara tegas apakah
delik PETI sebagai kejahatan ataukah pelanggaran. Kualifikasi
yuridis tersebut harus sudah ditetapkan oleh pembentuk
undang-undang karena memang merupakan kewenangannya.
Karena memang kewenangan untuk membentuk undangundang adalah kewenangan dari badan legislatif. Sehingga
menjadi wajar apabila J.A.W. Lensing menamakan kualifikasi
delik tersebut dengan “classified by statute”.78

78

Cermati Ibid., hlm. 18-19.
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2.

Ketika terjadi pembantuan untuk melakukan delik usaha
penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK aparat penegak
hukum kembali dihadapkan pada kondisi kesulitan
mendapatkan landasan yuridisnya untuk menegakan
norma hukum pidana yang dilanggar berupa pembantuan
melakukan delik pertambangan tanpa izin. Kondisi ini
terjadi karena aturan umum mengenai pembantuan
dalam KUHP sulit untuk diterapkan. Penyebabnya adalah,
penerapan aturan pembantuan tersebut oleh ketentuan
pidana di luar KUHP mensyaratkan adanya kewajiban
untuk menetapkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan
atau pelanggaran dalam delik pertambangan tanpa izin.
Pembentuk undang-undang harus lebih dahulu
menetapkan apakah delik pertambangan tanpa izin
sebagai kejahatan ataukah pelanggaran. Lebih jelasnya,
berikut ini dikutipkan aturan pembantuan dalam KUHP.
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:
Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada
waktu kejahatan dilakukan
Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan,
sarana atau keterangan untuk melakukan
kejahatan
Pasal 57
Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

3.
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Untuk menghitung daluwarsa penuntutan terhadap
pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin menjadi
sulit karena tidak ada penetapan kualifikasi delik berupa
kejahatan atau pelanggaran. Karena dalam Pasal 78 KUHP

disyaratkan untuk ada penetapan apakah deliknya itu
kejahatan ataukah pelanggaran.
Pasal 78
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena
daluwarsa:
Ke-1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan
yang dilakukan dengan percetakan, sesudah
satu tahun;
Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan
denda, kurungan, atau pidana penjara paling
lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah
dua belas tahun;
Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, sesudah delapan belas tahun.
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan
umurnya.
Lembaga legislatif juga telah menentukan sanksi pidana
yang tersedia bagi pelaku pertambangan tanpa izin adalah
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penggunaan kata
“dan” dalam ancaman sanksinya menunjukkan pola perumusan
sanksi pidananya menggunakan pola “kumulatif”. Sehingga
hakim harus menjatuhkan pidana berupa penjara dan denda
kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pertambangan
tanpa izin. Sementara apabila pelakunya adalah badan hukum
maka jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanyalah denda
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dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari
ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
Tingginya maksimum denda yang dapat dijatuhkan
kepada korporasi berbadan hukum yang melakukan tindak
pidana pertambangan tanpa izin tidak ada artinya apabila tidak
disertai dengan aturan lainnya yang memungkinkan
terlaksananya pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim
tersebut. Dengan demikian pembentuk undang-undang
harusnya tidak hanya sekadar menetapkan ancaman pidana
denda maksimumnya saja. Melainkan harus membuat aturan
sistem pidana denda yang utuh dalam UU Minerba. Berkenaan
dengan hal ini Barda Nawawi Arief79 menegaskan
“kebijakan legislatif yang hanya meningkatkan jumlah
ancaman pidana denda bukanlah suatu jaminan untuk
dapat mengefektifkan sanksi pidana denda. Kebijakan
legislatif yang perlu dipikirkan ialah kebijakan yang
mencakup keseluruhan sistem sanksi pidana denda itu
sendiri. Penetapan jumlah atau besarnya sanksi pidana
hanya merupakan bagian saja dari keseluruhan sistem
sanksi pidana denda. Suatu sistem sanksi pidana yang
menyeluruh harus pula mencakup kebijakan-kebijakan
yang diharapkan menjamin terlaksananya sanksi pidana
itu.
Selanjutnya Barda juga menambahkan, berdasarkan
uraian diatas, maka dalam menetapkan kebijakan legislatif yang
berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu
dipertimbangkan antara lain mengenai (cetak tebal, pen.):
79
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Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
(Bandung: Alumni, 1984) halaman 183.

1.
2.
3.

4.

5.

Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
Batas waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda;
Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat
menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal
terpidana tidak membayar denda dalam batas waktu yang
telah ditetapkan;
Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus
(misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa
atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang
tua);
Pedoman atau kriteria menjatuhkan pidana denda.

D.

Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
Kebijakan formulasi hukum pidana dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia, saat ini banyak
menimbulkan masalah yuridis. Tentunya pernyataan yang
demikian, bukanlah sekadar—proposisi, opini—atau—asumsi
belaka melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
atau didasarkan atas bukti-bukti (evidence-based).80 Salah satu
80

Bukti-bukti tersebut antara lain: pertama, hasil penelitian penulis yang
berjudul ‘Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara’ dimana dari hasil kajian
terhadap kebijakan formulasi dalam UU Minerba diketahui terdapat
banyak kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam UU Minerba antara lain : a. tidak ditentukan kualifikasi delik
(pelanggaran atau kejahatan), sehingga berakibat aparat penegak hukum
nantinya akan kesulitan dalam menerapkan ketentuan aturan umum
(general rules) KUHP; b. Tidak memuat ketentuan mengenai recidive,
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undang-undang yang dimaksud adalah UU Minerba. Dengan
meminjam makna masalah yuridis yang diintrodusir oleh Barda
Nawawi Arief, bahwa yang dimaksud ‘masalah yuridis’ (dalam
padahal KUHP menganut recidiv khusus; c. Tidak mengatur
pertanggungjawaban pidana korporasi; d. Subjek hukum pidana tidak
dirumuskan secara eksplisit; d. Sistem pidana denda tidak dirumuskan
secara utuh, karena hanya mengatur jumlah atau besarnya pidana
denda; dan seterusnya. sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwa
ketentuan pidananya as incomplete or partial set of tools. Kebijakan
formulasi dalam UU tersebut tidak akan mampu memberi arah yang
terang bagi aparat penegak hukum di tahap aplikasi dan eksekusi dalam
rangka penanggulangan kejahatan minerba. Kedua, hasil penelitian yang
lebih luas yakni tidak hanya terhadap ketentuan pidana 1 (satu) undangundang melainkan berbagai undang-undang hingga tahun 2011 yang
ditulis oleh Barda Nawawi Arief yang kemudian dibukukan dalam
bukunya yang berjudul ‘Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam
Peraturan Perundangan-Undangan’. Dimana dalam Bab VI bukunya
beliau pada—intinya menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan
yuridis. Permasalahan yuridis yang dikemukakan oleh Barda Nawawi
Arief antara lain: a. Tidak adanya penentuan kualifikasi yuridis/formal
dari tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”; b. Adanya
penentuan kualifikasi non-yuridis/teoritik suatu tindak pidana sebagai
delik aduan tanpa menyebut segi-segi yuridis materiil yang terkait
dengan masalah pengaduan (subjek yang berhak mengadu dan
penggantinya, batas waktu pengaduan, akibat yuridisnya dsb); c. Tidak
adanya penegasan bahwa pengertian/batasan yuridis untuk istilah-istilah
dalam aturan umum Bab IX KUHP dinyatakan berlaku untuk UU Khusus;
d. Tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan untuk ancaman pidana
minimal khusus; e. Tidak adanya ketentuan khusus tentang “korporasi”
(bukan “pengurusnya” yang tidak membayar/memenuhi pidana denda
atau pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Lihat
selengkapnya dalam Ade Adhari, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, Semarang 3 Januari 2013, FH Undip, Skripsi, hlm. 139-140.
Serta Cermati Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan
Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Pustaka
Magister, 2012), hlm. 118
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kebijakan formulasi) adalah suatu masalah perumusan ‘dilihat
dari kebijakan formulasi seharusnya’ (menurut sistem hukum
pidana/sistem pemidanaan yang sedang berlaku).81
Antara KUHP dan UU Minerba (sebagai salah satu UU
Khusus diluar KUHP) terikat dalam satu kesatuan sistem
pemidanaan. Keterikatan tersebut tampak dari karakteristik
aturan umum sistem pemidanaan yang berlaku saat ini yakni:82
1. Ketentuan pidana dalam UU Khusus diluar KUHP
merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum
pidana;
2. Sebagai sub-sistem, UU Khusus terikat pada
ketentuan/aturan umum yang ada di dalam Bab I s/d VIII
(Pasal 1-85) Buku I KUHP, sepanjang UU Khusus tidak
membuat ketentuan lain yang menyimpang (Lihat Pasal
103 KUHP). Ini berarti, keterikatan UU khusus terhadap
aturan umum itu tidak bersifat mutlak. UU Khusus bisa
saja membuat ketentuan lain yang menyimpang;
3. Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal
86 s/d 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU
khusus diluar KUHP (lihat Pasal 103 KUHP).
Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini dengan
demikian memberikan pengaturan bahwa ketentuan umum
dalam Buku I KUHP Bab I s/d VIII (Pasal 1-85) dapat berlaku bagi
tindak pidana yang diatur dalam berbagai UU Khusus diluar
KUHP seperti tindak pidana di bidang pertambangan mineral
dan batubara yang terdapat dalam UU Minerba. Aturan tersebut
81
82

Ibid., hlm. 72.
Ibid., hlm. 72.
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tidak berlaku mutlak, karena Pasal 103 KUHP memberikan
keleluasaan bagi UU Minerba dan UU khusus lainnya diluar
KUHP untuk membuat “aturan/ketentuan khusus”. Akan
menimbulkan permasalahan yuridis, apabila dalam membuat
aturan/ketentuan khusus tersebut tidak mencermati
karakteristik sistem pemidanaan yang berlaku saat ini. Inipun
yang sebetulnya dialami oleh UU Minerba. Kebijakan formulasi
dalam UU Minerba terlihat terdapat beberapa permasalahan
yuridis, antara lain:
1. Masalah Tidak Adanya Kualifikasi Delik (Kejahatan atau
Pelanggaran)
Praktik legislasi selama ini banyak peraturan perundangundangan diluar KUHP yang tidak menetapkan kualifikasi yuridis
berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap delik yang telah
ditetapkan. Bahkan pada tahun 2014-2015, dari berbagai
undang-undang yang memuat ketentuan pidana yang
dikeluarkan oleh badan legislatif tidak ada satupun yang
menetapkan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau
pelanggaran.83 UU Minerba merupakan salah satu diantara
83
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Setidaknya dalam kurun waktu 2014-2015 undang-undang yang memuat
ketentuan pidana antara lain: Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian/UU Peindustrian (Pasal 120-Pasal 121); Undang-Undang
No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan/UU Perdagangan (Pasal 104Pasal 116) Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran/UU
Keinsinyuran (Pasal 50-Pasal 51); Undang-Undang No. 20 Tahun 2014
tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian/UU Standarisasi dan
Penilaian Kesesuaian (Pasal 62-Pasal 73); Undang-Undang No. 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi/UU Panas Bumi (Pasal 67-Pasal 77); UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta/UU Hak Cipta (Pasal 112Pasal 120); Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan/UU Pencarian dan Pertolongan (Pasal 82-Pasal 83); UndangUndang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal/UU Jaminan

banyaknya UU Khusus diluar KUHP yang tidak menetapkan
kualifikasi yuridis. Kualifikasi yuridis ini menurut sistem
pemidanaan yang berlaku ditetapkan oleh pembentuk undangundang. Dikatakan sebagai kualifikasi yuridis, karena
pengkualifikasian tersebut berdampak secara yuridis.
Telah terjadi perubahan kebijakan mengenai penetapan
kualifikasi yuridis dalam UU Minerba yang saat ini berlaku
dengan UU Minerba yang lama yakni Undang-Undang No. 11
Tahun
1967
tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Pertambangan. Dalam UU Minerba lama pembentuk undangundang menetapkan kualifikasi delik berupa kejahatan atau
pelanggaran. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU Minerba Lama
dinyatakan:

Produk Halal (Pasal 56-57); Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan/UU Tenaga Kesehatan (Pasal 83-Pasal 86); UndangUndang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air/UU
Konservasi Tanah dan Air (Pasal 59-Pasal 66); Undang-Undang No. 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan/UU Perkebunan (Pasal 103-Pasal 113);
Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian/UU
Perasuransian (Pasal 73-Pasal 82); Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang/UU 1/2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang/UU No. 8/2015/UU 8/2015 (Pasal 177-Pasal 198). Seluruh
ketentuan pidana yang ditetapkan dalam berbagai UU tersebut tidak ada
penetapan kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran
terhadap berbagai delik-delik yang diatur. Lihat Ade Adhari, Kebijakan
Penetapan Kualifikasi Yuridis Dalam Produk Perundang-Undangan
Legislatif Tahun 2014-2015, Jakarta. Jurnal Rechtsvinding, BPHN. 2015.
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“Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya
adalah pelanggaran”.
Tidak adanya kualifikasi yuridis apakah delik yang tersebar
dalam UU Minerba apakah pelanggaran ataukah kejahatan. Hal
ini adalah sebuah kemunduran, karena dalam UU Minerba Lama
ditetapkan kualifikasi delik dalam Pasal 34 ayat (2). Dengan tidak
ditetapkannya kualifikasi delik dalam UU Minerba, maka terlihat
3 (tiga) persoalan dasar yang menjangkiti pembentuk UU,
pertama ‘ada ketidakkonsistenan pembentuk UU’, dimana
dalam UU Minerba Lama menetapkan kualifikasi yuridis
sementara di UU Minerba tidak ditetapkan. Kedua, pembentuk
UU tidak memahami keseluruhan sistem pemidanaan yang
mana menginduk pada KUHP yang karakteristiknya mewajibkan
penetapan kualifikasi kejahatan ataukah pelanggaran.
Penetapan kualifikasi tersebut bukanlah tanpa makna,
melainkan ada akibat yuridis didalam penggunaan aturan umum
dalam Buku I KUHP terhadap UU diluar KUHP. Ketiga,
pembentuk UU tidak memahami aturan pembentukan UU yang
telah ditetapkan oleh pembentuk UU sendiri yakni UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang secara jelas dalam Lampiran II UU
tersebut salah satunya “ada aturan agar menyatakan secara
tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu
sebagai pelanggaran atau kejahatan”.
Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini berinduk pada
KUHP. KUHP sebagai induk mengenal adanya kualifikasi yuridis
berupa kejahatan dan pelanggaran. Hal ini dapat diidentifikasi
dari Buku I KUHP yang membedakan adanya aturan umum
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untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran. Selain
itu, KUHP juga membagi tindak pidana menjadi kejahatan yang
diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku
III KUHP.
Keterikatan UU Minerba (dan UU Khusus lainnya) dengan
KUHP didasarkan pada Pasal 103 KUHP. Pasal tersebut menjadi
landasan yuridis bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU
Minerba terikat pada aturan umum Buku I KUHP sepanjang tidak
diatur secara khusus dalam UU Minerba. Aturan umum dalam
Buku I KUHP Bab I-VIII tidak mungkin dapat diberlakukan
terhadap delik-delik dalam UU Minerba apabila pembentuk
undang-undang tidak menetapkan perbuatan-perbuatan yang
diatur dalam ketentuan pidana UU Minerba sebagai kejahatan
atau pelanggaran. Hal ini terjadi karena, untuk menjembatani
berlakunya aturan umum dalam KUHP mutlak harus didahului
dengan adanya penetapan kualifikasi yuridis dalam UU Minerba.
Akibat yuridis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
adalah tidak dapat memberlakukan aturan umum Buku I KUHP
Bab I-VIII Pasal 1-85. Secara normatif, akibat-akibat yuridis yang
dimaksud berupa adanya pembedaan antara aturan umum
“percobaan dan pembantuan”, “concursus”, “daluwarsa
penuntutan dan pelaksanaan pidana, “dalam hal delik aduan”
dan sebagainya bagi tindak pidana yang dikualifikasi sebagai
kejahatan dengan pelanggaran.
Seperti telah dinyatakan diatas, pemberlakuan aturan
umum dalam Buku I KUHP terhadap UU Minerba, dapat
dilakukan apabila ketentuan pidananya telah menetapkan
kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap
delik-delik yang diatur dalam ketentuan pidana UU tersebut.
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Sebagai bukti untuk menyatakan bahwa penetapan kualifikasi
yuridis dalam UU Minerba (agar dapat memberlakukan aturan
umum KUHP) adalah sebuah keharusan, berikut ini dapat
dicermati dalam tabel berikut ini.
Tabel 5.1. Kualifikasi Yuridis dan Akibat Yuridisnya
No.
1.
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Aturan Umum
Percobaan
Pasal 53
(1) Mencoba melakukan
kejahatan dipidana, jika
niat untuk itu telah
ternyata dari adanya
permulaan pelaksanaan,
dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan
semata-mata disebabkan
karena kehendaknya
sendiri.
(2) Maksimum pidana pokok
untuk kejahatan dalam
hal percobaan dapat
dikurangi sepertiga.
(3) Jika kejahatan diancam
dengan pidana mati dan
pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima
belas tahun.
(4) Pidana tambahan bagi
percobaan adalah sama
dengan kejahatan selesai
(cetak tebal, pen.).

Analisis Akibat Yuridisnya
Redaksional Pasal 53 jo. Pasal
54 KUHP mutlak mensyaratkan
agar ketentuan tersebut dapat
diterapkan terhadap UU diluar
KUHP maka harus ada
penetapan kualifikasi delik
apakah perbuatan yang dapat
dipidana tersebut ‘kejahatan’
atau ‘pelanggaran’. Karena
kualifikasi yuridis tersebut
memiliki akibat yuridis berupa
aturan umum percobaan yang
berbeda yakni:
a. Untuk pelanggaran tidak
dipidana; dan
b. Untuk kejahatan dipidana,
dengan ketentuan maksimal
pidana pokoknya dapat
dikurangi sepertiga,
kejahatan yang diancam
pidana mati atau seumur
hidup maka dijatuhkan
pidana penjara maksimal 15
tahun dan pidana
tambahannya sama dengan
kejahatan selesai.

Pasal 54

Contoh:

No.

2.

Aturan Umum
Mencoba melakukan
pelanggaran tidak dipidana

Pembantuan
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu
suatu kejahatan:
Ke-1.........
Ke-2.........
Pasal 57
(1) Dalam hal pembantuan
maksimum pidana pokok
terhadap kejahatan
dikurangi sepertiga;
(2) Jika kejahatan diancam
dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana
penjara paling lama lima
belas tahun;
(3) .......
(4) .......
Pasal 60
Membantu melakukan
pelanggaran tidak dipidana.

3.

Daluwarsa Penuntutan
Pidana
Pasal 78
(3) Kewenangan menuntut
pidana hapus karena

Analisis Akibat Yuridisnya
Apabila terjadi percobaan
melakukan delik sebagaimana
diatur dalam UU Minerba, jelas
aturan umum percobaan dalam
KUHP tidak dapat diterapkan.
Ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 60
KHUP tersebut jelas mengatur
soal aturan umum yang
berbeda antara kejahatan dan
pelanggaran dalam hal ada
‘pembantuan’. Dimana dalam
aturan umum tersebut jelas
bahwa pembantuan
pelanggaran tidak dipidana,
sementara pembantuan untuk
melakukan kejahatan dipidana.
Sehingga jelas, ketika UU tidak
mengkualifikasikan delik
sebagai kejahatan ataukah
pelanggaran maka aturan
umum pembantuan dalam
KUHP tidak dapat digunakan.
Contoh:
Dalam hal terjadi pembantuan
untuk melakukan delik yang
diatur dalam UU Minerba, maka
aturan umum mengenai
pembantuan dalam KUHP tidak
dapat diterapkan.
Apa yang tercantum dalam
Pasal 78 KUHP tersebut pada
pokoknya mengatur bahwa
kualifikasi delik apakah
kejahatan ataukah pelanggaran
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No.

Aturan Umum
daluwarsa:
Ke-1.mengenai semua
pelanggaran dan
kejahatan yang
dilakukan dengan
percetakan,
sesudah satu tahun;
Ke-2. Mengenai
kejahatan yang
diancam dengan
denda, kurungan,
atau pidana penjara
paling lama tiga
tahun, sesudah
enam tahun;
Ke-3.Mengenai kejahatan
yang diancam
dengan pidana
penjara lebih dari
tiga tahun, sesudah
dua belas tahun;
Ke-4. Mengenai
kejahatan yang
diancam dengan
pidana mati atau
pidana penjara
seumur hidup,
sesudah delapan
belas tahun.
(4) ........

Analisis Akibat Yuridisnya
menentukan tenggangwaktu
daluwarsa penuntutan pidana.
Terlebih untuk delik yang
dikualifisir sama sebagai
kejahatan pun berbeda,
misalnya yang diancam pidana
denda, kurungan, atau pidana
penjara paling lama tiga tahun
dengan yang diancam pidana
penjara lebih dari tiga tahun.
Sehingga jelas bahwa ketika UU
Khusus diluar KUHP hendak
memberlakukan aturan umum
mengenai daluwarsa
penuntutan pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal
78 KUHP maka penetapan
kualifikasi secara yuridis harus
dilakukan.
Contoh:
Untuk mengetahui daluwarsa
penuntutan pidana terhadap
delik yang diatur dalam UU
Minerba tidak dapat dilakukan
menurut Pasal 78 KUHP apabila
tidak ada penetepan kualifikasi
yuridisnya.

Uraian diatas semakin memberikan keyakinan, pada
dasarnya pengkualifikasian delik dalam UU Minerba adalah
sebuah keharusan apabila aturan umum dalam KUHP hendak

208

diberlakukan. Kualifikasi yuridis sebagai ‘kejahatan’ atau
‘pelanggaran’ sebagaimana dianut dalam KUHP mengandung
konsekuensi yuridis pula yakni dalam aturan umumnya yang
membedakan aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum
untuk pelanggaran.
2.

Masalah Tidak Adanya Aturan mengenai Recidive
Aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya
ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi
juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk
“pengulangan” (recidive).84 Recidive merupakan alasan untuk
memperberat pemidanaan.85 Dengan tidak adanya aturan
mengenai pengulangan tindak pidana di bidang pertambangan
mineral dan batubara maka akibat hukumnya adalah “tidak ada
pijakan bagi aparat penegak hukum terutama hakim untuk
memperberat pidana yang dijatuhkan”.
Hal ini dikarenakan, bila diperhatikan dengan saksama
KUHP menganut recidive khusus. Karena pengulangan tindak
pidana atau recidive dalam KUHP tidak diatur secara umum
dalam Buku I mengenai Aturan Umum, melainkan diatur secara
khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang
berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Buku III. Sehingga jelas,
pengulangan tindak pidana sebagai pemberatan pidana harus

84

85

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,
(Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 43.
Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Badan
Penyediaan Bahan Kuliah FH Undip, 2009), hlm. 138

209

diatur dalam UU secara khusus, dalam hal ini dalam ketentuan
pidana UU Minerba.
3.

Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Perkembangan hukum pidana saat ini, terjadi perluasan
subjek hukum pidana, yang awalnya hanya manusia kemudian
bertambah korporasi. Di Indonesia sendiri hal tersebut secara
normatif terjadi sejak diundangkannya undang-undang yang
mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. Sejak saat itu
bermunculan dalam UU Khusus lainnya diluar KUHP. Namun
yang terjadi, perluasan “subjek tindak pidana” berupa
“korporasi”,
tidak
disertai
dengan
ketentuan
“pertanggungjawaban pidana korporasi”.
Inilah yang juga terjadi dalam ketentuan pidana UU
Minerba, dimana terjadi perluasan subjek hukum pidana dengan
memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dan ketentuan
pertanggungjawaban bagi korporasi tidak dicantumkan secara
utuh. Seolah-olah pencantuman ketentuan korporasi sebagai
subjek hukum hanya sebatas kegiatan mencantumkan atau
memformulasikannya saja. Padahal diketahui KUHP yang saat ini
masih berlaku tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum
pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana.
Untuk membuktikan bahwa KUHP tidak mengenai subjek
hukum pidana korporasi maka akan dikutipkan beberapa
pendapat ahli, berikut ini:
a. M. Arief Amrullah
Subjek hukum pidana dalam KUHP hanyalah
orang/manusia, tidak termasuk korporasi. Hal yang
demikian diakibatkan karena ketentuan KUHP tidak
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mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini
dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 59 KUHP. Ruang
lingkup berlakunya Pasal 59 tersebut hanya terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh para pengurus, atau
para komisarisnya.86
b. A. Zainal Abidin
Lebih jelas lagi, dalam Memorie van Toelichting Pasal
51 Ned. WvS (Pasal 59 KUHP) dinyatakan “suatu strafbaar
feit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi
tentang badan hukum (baca: korporasi, pen.) Tidak
berlaku di bidang hukum pidana.87
c. Sudarto
Pernah mengemukakan, telah diketahui bahwa unsur
pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada
dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu
manusia (natuurlijke personen). Ini dapat disimpulkan
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:88
- Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai
dengan kata-kata “barang siapa”. Kata barang siapa ini
tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana
yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yaitu:
Pidana Pokok:
86

87

88

M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban
Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2007), halaman 101
A. Zainal Abidin, dkk, Hukum Pidana, (Makasar: Taufiq, 1962), halaman
14
Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), halaman
99-100.
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pidana mati
pidana penjara
pidana kurungan
pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana
kurungan.
Pidana Tambahan:
o Pencabutan hak-hak tertentu
o Perampasan barang-barang tertentu
o diumumkannya keputusan hakim.
o
o
o
o

Sifat dari putusan tersebut adalah sedemikian rupa,
sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada
manusia.
- Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum
pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan terdakwa,
memberi
petunjuk
bahwa
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
itu
adalah
manusia.
Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan
dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin
manusia.
Perluasan subjek hukum pidana dalam UU Minerba dapat
dicari dasar yuridisnya yaitu ketentuan KUHP Pasal 103. Bila
ditelaah lebih jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subjek
tindak
pidana
dalam
UU
Minerba
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
pengurus
dan
korporasinya
berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan
pula adalah UU tersebut selalu menyebut “setiap orang” sebagai
subjek hukumnya yakni di Pasal 158, 160, 161, 162, dan Pasal
165. Akan tetapi tidak diikuti dengan pemberian definisi dari
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setiap orang. Lebih jelasnya, mengenai maksud dari “setiap
orang” adalah termasuk pula korporasi tidak dirumuskan secara
eksplisit. Penjelasan pasal-pasal pun hanya memuat “cukup
jelas”, hanya Pasal 165 yang memuat penjelasan “yang
dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan
IUP, IPR, atau IUPK”. Korporasi sebagai subjek dalam UU
Minerba baru dapat diketahui dari ketentuan Pasal 163 ayat (1)
yang berbunyi:
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
bab ini (huruf miring, pen) dilakukan oleh suatu badan
hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan
pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari
ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan”.
Bila dicermati, perumusan Pasal 163 tersebut kurang
cermat, dalam frasa yang diberi tanda dengan ditulis dalam
huruf miring tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 158, 159, 160, 161, 162, dan
Pasal 165 dapat dilakukan badan hukum. Padahal jelas dalam
Penjelasan Pasal 165 disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan
setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau
IUPK”, dengan demikian ada kontradiksi. Seharusnya Pasal 163
langsung menyebut pasal-pasal bukan menyebutkan “tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini”.
Kebijakan formulasi dalam Pasal 163 UU Minerba jelas
bukan merupakan bentuk sistem pertanggungjawaban pidana
korporasi yang utuh. Ketentuan pidana pertanggungjawaban
pidana korporasi tersebut dapat menimbulkan masalah yuridis.
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Kelemahan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah yuridis
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Minerba
antara lain:
a. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak ditegaskan
secara eksplisit;
b. Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan;
c. Tidak ada ketentuan kapan pengurus korporasi dapat
dipertanggungjawabkan;
d. Tidak ada ketentuan alasan penghapus penuntutan atau
penghapus pidana bagi korporasi;
e. Tidak ditentukannya aturan/pedoman pemidanaan
khusus bagi korporasi.
E.

Hukum Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara di Masa yang Akan Datang
1. Rambu-Rambu dalam Penyusunan Ketentuan Pidana UU
Minerba yang Akan Datang
Uraian pada bagian terdahulu telah memberikan
pemahaman, dalam kebijakan formulasi ketentuan pidana
dalam UU Minerba mengandung permasalahan yuridis. Untuk
meminimalisir masalah tersebut, maka dalam menyusun
ketetuan pidana UU Minerba yang akan datang, hendaknya
diperhatikan rambu-rambu dalam penyusunan ketentuan
pidana berikut ini:
a. Penggunaan Pendekatan Keilmuan dalam Penyusunan
Ketentuan Pidana UU Minerba
Penyusunan ketentuan pidana dalam UU Minerba di
masa yang akan datang hendaknya mempertimbangkan
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berbagai pendekatan salah satunya adalah pendekatan
keilmuan. Hal ini semata karena penyusunan ketentuan
pidana bukan sekadar praktik merumuskan ketentuan
pidana. Melainkan dalam menyusun ketentuan pidana
terikat pada kaidah-kaidah keilmuan. Ilmu yang secara
khusus mengkaji persoalan tersebut dinamakan dengan
kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal
policy, criminal law policy atau strafrechts politiek).
Antara ilmu kebijakan hukum pidana dengan praktik
kebijakan hukum pidana (formulasi, aplikasi dan eksekusi
pidana) harus berjalan beriringan. Keduanya bisa saling
dipilah atau dibedakan, namun tidak dapat saling
dipisah―lepaskan begitu saja. Praktik kebijakan hukum
pidana “buta” tanpa ilmu kebijakan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana “lumpuh” tanpa praktik
kebijakan hukum pidana. Praktik kebijakan hukum pidana
saat ini, dari segi formulasinya mengandung masalah
yuridis karena tidak mengoptimalkan ilmu kebijakan
hukum pidana.
b. Penggunaan Pendekatan Berbasis pada Bukti dalam
Penyusunan Ketentuan Pidana UU Minerba
Perumusan ketentuan pidana dalam UU Minerba
dimasa datang adalah wujud praktik kebijakan hukum
pidana. Maka selain perlu memperhatikan ilmu “kebijakan
hukum
pidana”
secara
khusus,
juga
perlu
mempertimbangkan “ilmu kebijakan” pada umumnya.
Menurut ilmu kebijakan salah satu pendekatan yang perlu
dipertimbangkan adalah pendekatan berbasis pada bukti
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(evidence-based) dalam penyusunan segala jenis
kebijakan.
Berkenaan dengan pendekatan ini, Lembaga Penelitian
SMERU (The SMERU Research Institute) dalam laporan
hasil penelitiannya yang diberi judul “Bridging Research
and Policy Through Evidence-Based Policy Advocacy”
menyatakan hal yang penting untuk dicermati,
selengkapnya adalah sebagai berikut:89
“policy failure, among other things, is due to
anaccurate or incomplete research. Along similar lines
to the importance of participatory decision-making and
policy formulation, the importance of using researchbased evidence in influencing and improving
policymaking is also increasingly recognized (kegagalan
kebijakan dapat disebabkan oleh, antara lain,
penelitian yang tidak akurat atau tidak lengkap.
Sebagaimana
pentingnya
pengambilan
suatu
keputusan dan penyusunan suatu kebijakan yang
partisipatoris, pentingnya penggunaan bukti berbasis
penelitian dalam mempengaruhi dan memperbaiki
pengambilan kebijakan kini semakin diakui)…”
Selanjutnya dinyatakan, “the change in how
policymaking is currently approached increases the
chances of civil society organizations, researchers, and
think thanks to participate in policy formulation and
also to work in partnership with policymakers.
However, more has to be done to understand, and to
ensure, how evidence can actually reach policy actors
89
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Lembaga Penelitian SMERU (The SMERU Research Institute), Bridging
Research and Policy Through Evidence-Based Policy Advocacy,
Newsletter, No. 32 Sep-Decs/2011

and thus be used more effectively (perubahan dalam
pendekatan
terhadap
pengambilan
kebijakan
memperbesar peluang organisasi masyarakat sipil,
peneliti, dan lembaga think thank untuk berpartisipasi
dalam penyusunan kebijakan dan bekerja sama
dengan pengambil kebijakan. Kendati demikian, masih
banyak hal yang perlu dilakukan untuk memahami
bagaimana-dan memastikan agar-bukti dapat diakses
oleh para pelaku kebijakan sehingga dapat digunakan
secara lebih efektif)….”
Berpijak pada paparan tersebut memberikan
penerangan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus
selalu didasarkan pada bukti yang berbasis pada
penelitian (research-based of evedence), dan hal tersebut
penting karena menentukan gagal atau suksesnya suatu
kebijakan. Tentu saja, hal yang demikian berlaku pula bagi
pengambilan kebijakan hukum pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara di masa datang.
Marston dan Watts90 mengungkapkan:
Bukti mencakup “pengetahuan pakar (cetak tebal,
pen), hasil penelitian yang dipublikasikan, statistik
yang ada, konsultasi dengan pemangku kepentingan,
evaluasi-evaluasi kebijakan sebelumnya, internet,
hasil-hasil dari konsultasi. Hitungan biaya opsi-opsi
kebijakan, dan keluaran dari pemodelan ekonomi dan
statistik.”
90

Marston, Greg and Rob Watts, Tampering with Evidence: A Crtical
Appraisal of Evidence-Based Policy-Making (Merusak Bukti: Sebuah
Penilaian Kritis tentang Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti, 2003, P.
145, diakses melalui http://www.australianreview.net/journal/v3/n3/
marston_watts.pdf, pada 4 Desember 2012
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Mencermati pendapat Marston dan Watts diatas,
maka dalam penyusunan kebijakan hukum pidana di
bidang pertambangan harusnya melibatkan pakar
kebijakan hukum pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat
Umum UU Minerba diundang 19 (Sembilan belas) pakar
dari berbagai bidang ilmu yang berasal dari 4 perguruan
tinggi yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas
Sriwijaya (Unsri), Universitas Pembangunan Veteran
Nasional (UPN), dan Universitas Hasanudin (Unhas).
Dimana yang mengejutkan adalah dari 19 pakar tersebut
tidak satupun ada pakar hukum pidana (kebijakan hukum
pidana). Untuk itu, selengkapnya ditampilkan dalam
bentuk tabel perihal pakar-pakar yang diundang dalam
RDPU tersebut.
Tabel 5.2. Pakar yang Hadir dalam RDPU
No
1.
2.
3.
4.
5.

Nama
Prof. A. Zen Umar
Purba SH, LLM
Prof. Dr. E Koeswara
Kertapradja
Dr.
Ir.
Haryadi
Kartadihardjo
Dr.
Ir.
Haryadi
Kartadihardjo
Prof. Dr. Ambyo
Mangun Wijaya

6.

Dr. Satyo Arinanto

7.

Prof.
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Ir.

Surna

Bidang
Pakar Hukum Perdata
Internasional
Pakar
management
Pemerintahan
Pakar Kehutanan
Pakar
Geologi
dan
Eksporasi Batubara
Pakar
Pertambangan,
pernah menjabat
direktur PT Bukit Asam
Pakar
Hukum
Tata
Negara
Pakar
Managemen

Kategori
Ilmu Sosial
Ilmu Sosial
ilmu teknik
ilmu teknik
ilmu teknik
Ilmu Sosial
ilmu teknik

No
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19

Nama
Djajadiningrat, PhD
Dr.
Ir.
Rokhmin
Dahuri, MS
Prof. Irwandi Arif
Dr. Ir Sofyan P
Warsito
Prof. Harun Al Rasyid
Dr. Sutaryo Sigit
Prof. Dr. Riyas Rasyid
Prof.
Hikmahanto
Juwana
Dr. D Haryanto
Prof. Dr. Ir. Radi A.
Gani
Prof. Dr. Ir. H. Zainal
Ridho Djafar
Dr. Ir. Abrar Saleng,
S.H.,M.H.
Dr. Imran

Bidang
Lingkungan
Pakar
Kelautan
dan
Perikanan
Pakar
Pertambangan
/PERHAPI/IMA
Pakar Kehutanan
Pakar
Hukum
Tata
Negara
Ahli Geologi
Pakar Otonomi Daerah
Pakar
Hukum
Internasional
Pakar
Teknik
Pertambangan
91
Pakar Pertanian

Kategori
ilmu teknik
ilmu teknik
ilmu teknik
Ilmu Sosial
ilmu teknik
Ilmu Sosial
Ilmu Sosial
ilmu teknik
-

92

Pakar Pertanian

Pakar
Hukum
Pertambangan (Hukum
Administrasi)93
94
Pakar Pertambangan

-

Sumber: Laporan Ketua Pansus Minerba pada Rapat Paripurna 16 Desember
2008 dan RDPU Pansus Minerba 24/8-21/11 2008

91
92

93
94

Sumber: www.cablegatesearch.net/cable.php?id=07jakarta1059
Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar adalah Guru Besar Fakultas Pertanian
Unsri, Sumber:www.fp.unsri.ac.id
Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. adalah pakar hukum dari Unhas
Disimpulkan dari perkataan Prof. Dr. Ir. Radi A. Gani dalam Risalah RDPU
21 September 2005, beliau menyatakan “yang sebelah kiri saya adalah
Dr. Imran, banyak juga titelnya karena belajarnya di Prancis, asli dari
Unhas, jadi inilah juga ahli di bidang pertambangan”.
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Belajar dari pengalaman terdahulu, sudah saatnya
dalam menyusun kebijakan hukum pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara di masa yang datang
perlu mengikut-sertakan pakar kebijakan hukum pidana.
c. Penempatan Ketentuan Pidana dalam UU Minerba
Sistem hukum pidana pada pokoknya terdiri dari
substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan
kultur hukum pidana. Apabila sistem hukum pidana hanya
dilihati dari segi substansi hukum pidana maka terdiri dari
hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum
pelaksanaan pidana. “Ketentuan pidana” dalam UU
Minerba pada pokoknya berisi ketentuan hukum pidana
materiil. Sehingga apabila ada bab mengenai
“penyidikan”, maka harus diletakkan setelah ketentuan
hukum pidana. Karena bab penyidikan berisi mengenai
ketentuan hukum pidana formil. Hukum pidana formil
filosofinya dibuat untuk melaksanakan atau menegakkan
ketentuan hukum pidana materiil.
Praktik dalam kebijakan formulasi UU Minerba
penyidikan dimasukan dalam “Bab XXI Penyidikan”
sebelum ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab XXIII
Ketentuan Pidana”. Formulasi penempatan ketentuan
pidana yang demikian merupakan sebuah kekeliruan.
Dalam menyusun ketentuan pidana dalam UU Minerba di
masa datang hal ini perlu dihindari.
d. Ruang Lingkup Formulasi Ketentuan Pidana UU Minerba
Secara teoritik dan praktik kebijakan hukum pidana
pada dasarnya ketentuan pidana berisi mengenai
ketentuan hukum pidana materiil. Berkenaan dengan
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ruang lingkup ketentuan pidana pada pokoknya berisi tiga
masalah pokok hukum pidana yaitu: masalah perbuatan
apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang
seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau
mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan
perbuatan itu dan sanksi (pidana) apa yang sepatutnya
dikenakan kepada orang itu.95 Sehingga dalam menyusun
ketentuan pidana harus meliputi penetapan perbuatan
pidana, penetapan pertanggungjawaban pidana dan
sanksi pidana.
e. Prinsip Harmonisasi Kesatuan Sistem Hukum Pidana
Terdapat prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan bab mengenai “Ketentuan Pidana” dalam UU
Minerba di masa yang akan datang. Prinsip tersebut yakni
Prinsip Harmonisasi Kesatuan Sistem Hukum Pidana baik
eksternal maupun internal. Prinsip harmonisasi internal
disini bermakna adanya keselarasan dengan keseluruhan
aturan di dalam UU Minerba yang bersangkutan.
Sedangkan prinsip harmonisasi eksternal artinya adanya
keselarasan antara ketentuan pidana dengan aturan
umum yang terdapat dalam KUHP.96
Menurut Barda Nawawi Arief, agar ada harmonisasi
kesatuan sistem, perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:97
95
96

97

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi... Op.cit., hlm. 85.
Pendapat diatas beranjak pada pandangan Barda Nawawi Arief pada saat
membicarakan mengenai prinsip harmonisasi kesatuan sistem yang
harus diperhatikan oleh berbagai ketentuan pidana diluar KUHP. Lihat
Barda Nawawi Arief. Kebijakan Formulasi.. Op.cit., hlm 86-87.
Loc.cit.
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- Setiap perancang UU Khusus harus memahami dan
menguasai keseluruhan sistem aturan umum dalam
Buku I KUHP. Apabila tidak, akan timbul masalahmasalah yuridis.
- Sekiranya UU Khusus akan menyimpang dari aturan
umum atau membuat ketentuan baru yang belum ada
atau belum diatur dalam KUHP (misal perluasan subjek
tindak pidana ke korporasi; dicantumkannya ancaman
pidana minimal khusus; penambahan jenis sanksi
pidana/tindakan yang baru; dimasukkannya bentukbentuk perbuatan yang dapat dipidana tetapi belum
ada aturannya dalam aturan umum KUHP), maka UU
Khusus harus membuat aturan atau pengertian khusus
mengenai hal-hal tersebut;
- Untuk menyatakan berlakunya aturan umum dalam
KUHP terhadap tindak pidana dalam UU Khusus, maka
harus ada ketentuan yang menetapkan kualifikasi
tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran.
f. Pedoman Penyusunan Ketentuan Pidana di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Munculnya permasalahan yuridis sebetulnya tidak
mungkin terjadi apabila pembentuk undang-undang
memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam UU
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undang. Namun kedepannya karena UU
tersebut telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU
Pembentukan peraturan Perundang-Undangan) maka
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dalam penyusunan ketentuan pidana UU Minerba dimasa
datang perlu mencermati pedoman teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam
Lampiran II undang-undang tersebut. Salah satu yang
diatur adalah mengenai ketentuan pidana dalam setiap
undang-undang harus memperhatikan hal-hal yang akan
dikutipkan dibawah ini:
 Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan
penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap
ketentuan yang berisi norma larangan atau norma
perintah;
 Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu
diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang
terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu
berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana
menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali
jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya
denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang
ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat
serta unsur kesalahan pelaku;
 Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri,
yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah
materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan
peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada,
letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup;
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 Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak
diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan
pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak
langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang
berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang
berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana
diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang
berisi ketentuan penutup;
 Ketentuan pidana hanya dimuat dalam UndangUndang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota;
 Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara
tegas norma larangan atau norma perintah yang
dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal
yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu
dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana
Peraturan Perundang-undangan lain. b. pengacuan
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika
elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak
sama; atau c. penyusunan rumusan sendiri yang
berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma
yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal
sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai
tindak pidana khusus;
 Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek
dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap
orang;
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 Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subjek
tertentu, subjek itu dirumuskan secara tegas, misalnya,
orang asing, pegawai negeri, saksi;
 Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana
kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan
ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas
kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana
itu sebagai pelanggaran atau kejahatan;
 Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara
tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat
kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif;
 Perumusan
dalam
ketentuan
pidana
harus
menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan
pidana bersifat kumulatif atau alternatif;
 Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang
memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan,
ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat
adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan
bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;
 Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan
pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat
tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang
bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada UndangUndang yang mengatur mengenai tindak pidana
ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt.
Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
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 Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan
atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: a.
badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan,
yayasan, atau koperasi; dan/atau b. pemberi perintah
untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak
sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
2.

Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam UU
Minerba yang Akan Datang
a. Masalah Perumusan Tindak Pidana
1) Kualifikasi Yuridis
Pembentuk undang-undang harus memahami,
secara teoritik kualifikasi delik dibedakan menjadi
kualifikasi yuridis dan kualifikasi non-yuridis/teoritik/
ilmiah/keilmuan98. J.A.W. Lensing menamakan
pembedaan kualifikasi delik tersebut dengan
“classified by statute” dan “classified by doctrine”.99
Kualifikasi yuridis ditetapkan oleh pembentuk undangundang, sedangkan kaulifikasi non-yuridis yang
menetapkan adalah “ilmu pengetahuan/teori/
doktrine”. Sehingga dalam hal ini, yang perlu
ditetapkan secara tegas oleh pembentuk undangundang ketika menyusun RUU Pertambangan Mineral
dan Batubara yang akan datang adalah berupa
“kejahatan atau pelanggaran”. Dengan menetapkan

98

99
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Istilah tersebut yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 1819.
Cermati Loc.cit.

kualifikasi yuridis maka, aturan umum dalam Buku I
KUHP dapat diberlakukan terhadap tindak pidana
dalam UU Minerba di masa datang.
Patut diketahui bahwa sebetulnya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan juga telah memberikan pedoman yang
sama agar pembentuk undang-undang menetapkan
kualifikasi delik. Tepatnya dalam Lampiran II Huruf J
dinyatakan:
“sehubungan adanya pembedaan antara tindak
pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
rumusan ketentuan pidana harus menyatakan
secara tegas apakah perbuatan yang diancam
dengan pidana itu dikualifikasi sebagai pelanggaran
atau kejahatan”
2) Recidive/Pengulangan Tindak Pidana
Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi
dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana
dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim
yang tetap (in kracht van gewijsde), kemudian
melakukan suatu tindak pidana lagi. Recidive
merupakan
alasan
untuk
memperberat
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pemidanaan.100 Pengulangan tindak pidana dalam
KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan
Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk
sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa
kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa
pelanggaran di dalam Buku III.101 Konsekuensinya UU
Minerba masa yang akan datang dalam ketentuan
pidananya sebaiknya memuat aturan mengenai
recidive. Sebagai bahan pertimbangan berikut ini
dikutipkan aturan mengenai recidive atau pengulangan
tindak pidana dalam Konsep KUHP 2012.
Paragraf 6
Pengulangan
Pasal 24
Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang yang
sama melakukan tindak pidana lagi dalam waktu 5
(lima) tahun sejak:
a. menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang
dijatuhkan;
b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan;
atau
c. kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan
belum daluwarsa (cetak tebal, pen).

100

101
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Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Badan
Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
2009), hlm. 138
Ibid, halaman 139. Cermati pula Barda Nawawi Arief, Perbandingan
Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 164

Pasal 134
Faktor yang memperberat pidana meliputi (cetak
tebal, pen):
a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus
diancam dengan pidana atau tindak pidana yang
dilakukan
oleh
pegawai
negeri
dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
b. penggunaan
bendera
kebangsaan,
lagu
kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada
waktu melakukan tindak pidana;
c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk
melakukan tindak pidana;
d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa
bersama-sama dengan anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun;
b. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu,
bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara
yang kejam, atau dengan berencana;
c. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi
huruf hara atau bencana alam;
d. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara
dalam keadaan bahaya;
e. pengulangan tindak pidana (cetak tebal, pen); atau
f. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup
dalam masyarakat.
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Pasal 135
Pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per
tiga) dari maksimum ancaman pidana (cetak tebal,
pen).
b. Masalah Pertanggungjawaban Pidana
1) Subjek Hukum Pidana
Diharapkan dalam UU Minerba yang akan datang
dirumuskan subjek hukum pidana secara eksplisit.
Dalam ketentuan UU Minerba seputar subjek hukum
pidana ada hal yang perlu dirumuskan atau
dirumuskan ulang yakni:
- Definisi “setiap orang” harus dimuat secara jelas
dalam pasal-pasal yang dimuat dalam bab
ketentuan pidana undang-undang tersebut. Karena
rumusan pasal yang berupa definisi sebaiknya
dirumuskan secara pasti dalam pasal dan bukan
disebutkan dalam penjelasan pasal. Hal yang
demikian sesuai dengan pandangan Andi Hamzah,
“sesuai dengan sistem hukum Indonesia, semua
rumusan delik yang berupa definisi harus
dimasukan dalam rumusan (pasal, pen) bukan
dalam penjelasan”.102 Bahkan UU No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan menyatakan bahwa didalam penjelasan
tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi
norma.
102
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Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 77

- Sebaiknya digunakan istilah “Korporasi” bukan
“Badan Hukum” seperti yang dijumpai dalam Pasal
163 UU Minerba. Alasannya didasarkan pada apa
yang dikemukakan Rudi Prasetyo sebagaimana
dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, “kata
korporasi sebutan yang lazim digunakan pakar
hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa
disebut dalam bidang hukum lain, khususnya
bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau
yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai
rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Inggris
disebut legal entities atau corporation”. Selanjutnya
disambung oleh Muladi dan Dwidja Priyatno,
mengenai
penggunaan
istilah
“korporasi”,
hendaknya digunakan secara konsisten. Adapun
selama ini penggunaan istilah “korporasi”
digunakan istilah yang bermacam-macam dan tidak
seragam. Maka untuk masa yang akan datang
(cetak tebal, pen), dalam melakukan kebijakan
legislasi seyogianya digunakan istilah “korporasi”.103
2) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kelemahan yang disebabkan oleh banyak hal yang
belum diatur terkait guna menyediakan sarana
pertanggungjawaban korporasi secara utuh, dapat
menyebabkan aparat penegak hukum mengalami
kesulitan ketika berhadapan dengan hal-hal yang
seyogianya diatur. Sehubungan dengan kelemahan
103

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban pidana korporasi,
(Jakarta: Kencana, 2012), halaman 241
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yang dihadirkan dalam kebijakan formulasi sistem
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU
Minerba sebagaimana telah diuraikan pada bagian
terdahulu, maka sebaiknya menyimak apa yang
disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang akan
diketengahkan dibawah ini:104
“aturan pemidanaan umum dalam KUHP
berorientasi pada ‘orang’ (natural person), tidak
ditujukan kepada korporasi (legal persons atau
legal entities, pen.). Oleh karena itu, apabila UU
khusus (termasuk UU Perkebunan, pen.)
menyebutkan subjek tindak pidana berupa
korporasi, maka seyogianya disertai juga dengan
aturan khusus pemidanaan untuk korporasi, antara
lain dapat mencakup:
- penegasan korporasi sebagai subjek tindak
pidana;
- penentuan sanksi pidana/tindakan untuk
korporasi (pidana yang dapat dijatuhkan
metiputi financial, structure and stigmatising
sanctions, pen.);
- penentuan
siapa
yang
dapat
dipertanggungjawabkan;
- penentuan kapan korporasi/pengurus dapat
dipertanggungjawabkan;
- penentuan aturan pemidanaan khusus bagi
korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat
khusus korporasi);
- penentuan alasan penghapus penuntutan atau
penghapus pidana bagi korporasi.
104
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Aturan pemidanaan untuk korporasi sebagaimana
disebutkan diatas nampaknya patut diformulasikan
dalam kebijakan hukum pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara di masa yang
akan datang. Hal yang demikian semata agar
memberikan arah yang terang ketika akan diterapkan
oleh aparat penegak hukum pada tahap pemberian
pidana dan juga pelaksanaan pidana.
c. Masalah Jenis Sanksi Pidana
1) Sistem Pidana Denda
Ketentuan Pidana dalam UU Minerba hanyalah
seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap
(incomplete or partial set of tools). Salah satu yang
menyebabkan demikian ialah, dengan tidak diaturnya
bagaimana pidana denda itu dilaksanakan dan
alternatif pidana yang dapat dijalankan bila pidana
denda tidak dapat dilaksanakan. Bila tidak diatur maka
tentu akan berlaku ketentuan KUHP Pasal 30 yang
dalam keberlakuannya pun hanya menjangkau “orang”
karena tidak berlaku bagi badan hukum (tidak mungkin
korporasi dijatuhkan pidana kurungan pengganti
berupa pidana kurungan pengganti (KPD) maksimal 6
bulan minimal 1 hari atau paling lama 8 bulan bila ada
pemberatan) serta dapat menjadi faktor kriminogen
(pelaku/orang akan memilih menyimpan keuntungan
hasil tindak pidananya dan memilih KPD daripada
memilih membayarkan denda yang begitu besar).
Sehingga alternatif terbaik adalah ketentuan pidana
dalam UU Minerba yang akan datang memuat perihal
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aturan pelaksanaan pidana denda dan alternatif
pidana yang dapat dilaksanakan bila pidana denda
tidak dapat dipenuhi dan aturan lain yang mendukung
pelaksanaan pidana denda secara lebih efektif.
Pandangan yang demikian didasarkan pada pemikiran
Barda Nawawi Arief dalam tulisannya yang berjudul
“Kebijakan Legislatif dalam Rangka Mengefektifkan
Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda” yang akan
dikutipkan dibawah ini.105
“Kebijakan legislatif yang hanya meningkatkan
jumlah ancaman pidana denda bukanlah suatu
jaminan untuk dapat mengefektifkan sanksi pidana
denda. Kebijakan legislatif yang perlu dipikirkan
ialah kebijakan yang mencakup keseluruhan sistem
sanksi pidana denda itu sendiri. Penetapan jumlah
atau besarnya sanksi pidana denda hanya
merupakan bagian saja dari keseluruhan sistem
sanksi pidana denda. Suatu sistem sanksi pidana
yang menyeluruh harus pula mencakup kebijakankebijakan yang diharapkan menjamin terlaksananya
sanksi pidana itu”
Selanjutnya
beliau
juga
mengemukakan,
berdasarkan uraian diatas, maka dalam menetapkan
kebijakan legislatif yang berhubungan dengan
pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan
antara lain mengenai (cetak tebal, pen):
a) sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana
denda;
105
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b) batas waktu pelaksanaan pembayaran pidana
denda;
c) tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat
menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam
hal terpidana tidak membayar denda dalam batas
waktu yang telah ditetapkan;
d) pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus
(misalnya terhadap seorang anak yang belum
dewasa atau belum bekerja dan masih dalam
tanggungan orang tua);
e) pedoman atau kriteria menjatuhkan pidana denda.
Selanjutnya berkenaan dengan pengaturan pidana
denda maka berikut ini akan dikutipkan contoh
pengaturan pidana denda dalam beberapa pasal
Konsep KUHP 2012 sebagai bahan kajian untuk
menentukan aturan pidana denda masa yang akan
datang dalam UU Minerba.
Paragraf 5
Pidana Denda
Pasal 80
1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah
uang yang wajib dibayar oleh terpidana
berdasarkan putusan pengadilan (cetak tebal, pen).
Pasal 81
1) Dalam
penjatuhan
pidana
denda,
wajib
dipertimbangkan kemampuan terpidana.
2) Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib
diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh
235

terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan
kemasyarakatannya.

1)

2)

1)

2)
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Paragraf 6
Pelaksanaan Pidana Denda
Pasal 82
Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil
dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim
(cetak tebal, pen).
Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu
yang ditetapkan maka untuk pidana denda yang
tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan
atau pendapatan terpidana (cetak tebal, pen).
Paragraf 7
Pidana Pengganti Denda Kategori I
Pasal 83
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)
tidak memungkinkan maka pidana denda yang
tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja
sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara
(cetak tebal, pen), dengan ketentuan pidana denda
tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 ayat (3) dan ayat (4);

b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang
dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4
(empat) bulan, jika ada pemberatan pidana
denda karena berbarengan atau karena adanya
faktor pemberatan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134.
3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan
pada ukuran untuk setiap pidana denda
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau kurang,
disepadankan dengan:
a. satu jam pidana kerja sosial pengganti;
b. satu hari pidana pengawasan atau pidana
penjara pengganti.
4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian
pidana denda dibayar maka lamanya pidana
pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Paragraf 8
Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I
Pasal 84
1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)
tidak dapat dilakukan maka untuk pidana denda di
atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk
tindak pidana yang bersangkutan.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang
mengenai pidana penjara pengganti.
Paragraf 9
Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi
Pasal 85
Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak
dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan
pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau
pembubaran korporasi (cetak tebal, pen).
Selain itu pula dalam kesempatan ini patut untuk
disampaikan betapa pentingnya pidana denda sebagai
bagian dari jenis sanksi pidana yang patut untuk
diefektifkan keberadaannya. Hal ini dapat dipahami
dari pandangan Jeremy Bentham dalam bukunya yang
berjudul “Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip
Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana” yang
akan dikutipkan dibawah ini:106
Menurutnya, hukuman (baca: sanksi, pen) harus
memiliki sifat-sifat yang salah satunya adalah tepat106
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guna. Tepat guna maksudnya, hukuman hanya
memiliki kekerasan yang benar-benar diperlukan
untuk mencapai maksud hukuman itu. Jika lebih
dari itu, bukan cuma merupakan kejahatan yang
amat sangat berlebihan, tetapi juga mengakibatkan
banyak sekali masalah yang mengganggu tujuan
pelaksanaan hukuman. Hukuman denda sangat
tepat-guna (cetak miring, pen), dikarenakan semua
kejahatan yang dirasakan orang yang membayar
denda berubah menjadi manfaat bagi orang yang
menerimanya.
2) Jenis Sanksi Bagi Korporasi
Mark Cohen, sebagaimana dikutip oleh Jennifer
Arlen (Professor of Law, University of Southern
California Law Center) “both the maximum allowable
criminal fines for corporate crime and the fines
actuallly imposed on corporations have increased
dramatically in the last ten years.107 Pernyataan Cohen
tersebut, pada intinya ingin menginformasikan bahwa
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tampak, pidana
denda (fines) merajai atau—sangat populer sebagai
jenis
sanksi
yang
digunakan
untuk
mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah
dilakukan oleh korporasi.108

107

108

Lihat Jennifer Arlen, The Potentially Perverse Effects of Corporate
Criminal Liability, The Journal of Legal Studies, p. 833 diakses melalui
http://www.corporatecrimereporter.com/wp-content/uploads/2013/
07/JLS1994.pdf
Lihat Ade Adhari, Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Pidana Bagi Korporasi
dalam UU Ketenagalistrikan, (Jakarta: EMLI, 2014), hlm. 1.
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Apa yang telah diintrodusir diatas oleh Cohen,
ternyata benar dan hal ini pun menghinggapi berbagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah
satunya UU Minerba. Ketentuan Pidana UU Minerba
menetapkan terhadap korporasi jenis pidana pokok
yang tersedia hanya denda. Dengan demikian tidak
memberikan alternatif pilihan jenis sanksi bagi
korporasi, selain pidana denda. Tentu saja, kebijakan
yang demikian boleh dikatakan sifatnya terlalu kaku
dan jauh dari kata fleksibel. Padahal pidana dijatuhkan
pada prinsipnya/seyogianya disesuaikan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tidak ada
alternatif sanksi selain denda sama saja ‘terlalu’
percaya atau mengagungkan pidana denda sebagai
sanksi yang paling ampuh dalam usaha menanggulangi
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Seperti pada
pandangan umumnya, kebijakan yang sifatnya terlalu
ketat dapat dianggap kurang baik.
Apabila tindak pidana korporasi diibaratkan sebagai
sebuah penyakit dan hakim sebagai dokter tentu
sebaiknya Ia diberikan variasi jenis sanksi sebagai obat
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang
dilakukan oleh korporasi tersebut. Karena diketahui
bahwa setiap jenis penyakit membutuhkan obat yang
berbeda, maka sebaiknya tersedia pula beragam jenis
sanksi bagi korporasi selain denda. Sehingga nantinya,
hakimlah yang memilih pidana apa yang sesuai bagi
korporasi tersebut.
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Mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan
kepada korporasi dalam UU Minerba yang akan
datang,
dapat
dipertimbangkan
perspektif
menganalogikan jenis sanksi korporasi dengan sanksi
untuk subjek hukum orang. Hal yang demikian
dilakukan oleh Barda Nawawi Arief:
“sebenarnya
dapat
saja
dibuatkan
jenis
pidana/tindakan yang khusus untuk korporasi
dengan menganalogikan dengan sanksi pidana
untuk orang. Misalnya, apabila untuk orang
tersedia pidana pokok berupa pidana mati, penjara
seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu
(sementara), atau pidana denda, maka untuk
korporasi dapat disediakan sanksi berupa tindakan
‘penutupan/pembubaran
korporasi
atau
pencabutan izin usaha (seluruhnya atau sebagian;
selama-lamanya atau untuk sementara waktu),
pembayaran ganti rugi dan sebagainya”. 109
Selanjutnya Cristina de Maglie, (Professor of
Criminal Law, University of Pavia and Fellow of the
Institute for Legal Research, University of California,
Berkeley)110 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi
Arief, membagi pola sanksi untuk korporasi ke dalam 3
(tiga) jenis: (1) Financial Sanctions (denda); (2)
109
110

Barda Nawawi Arief, Loc.cit., 2012.
Cristina de Maglie, Societas Delinquere Potest? The Italian Solution,
2010, halaman 563 dalam Italian Association of Comparative Law, Italian
National Reports, to the XVIIIth International Congress of the
International Academy of Comparative Law Washington 2010. The
Cardozo Electronic Law Buletin, Vol. 16(1)-Special Issue, Edited by. P.G.
Moneteri.
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Structural Sanctions (pembatasan kegiatan usaha,
pembubaran korporasi), (3) Stigmatising Sanctions
(pengumuman keputusan hakim, teguran korporasi).111
Walaupun dalam UU Minerba yang saat ini berlaku
terdapat jenis sanksi pidana berupa “pencabutan izin
usaha” dan “pencabutan status badan hukum”.
Namun sayangnya dalam Pasal 163 ayat (2) sanksi
tersebut masuk dalam sanksi tambahan bagi korporasi.
Jadi kedudukannya bukan sebagai pidana pokok.
Hakikat sanksi pidana tambahan adalah sifat
fakultatifnya, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim
untuk menjatuhkannya. Sehingga sanksi yang tersedia
bagi korporasi tidak variatif. Hendaknya kedepan
“pencabutan izin usaha” dan “pencabutan status
badan hukum” sebagai bentuk sanksi struktural
harusnya diletakkan sebagai pidana pokok. Hal ini
ditunjukkan agar tersedia sanksi yang variatif bagi
korporasi.
F.
1.

111
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Penutup
Tindak Pidana Pertambangan sebagaimana diatur dalam
UU Minerba termasuk kategori administrative penal law.
Hal ini berimplikasi pada penggunaanya yang seharusnya
diposisikan sebagai ultimum remedium atau the last
resort. Tindak pidana di bidangan minerba diatur dalam
Pasal 158-162 UU Minerba. perbuatan yang dikategorikan
sebagai tindak pidana minerba antara lain

Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 91-92.

a. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),
Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
b. dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal
81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111
ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan
keterangan palsu;
c. melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat
(1);
d. mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan
operasi produksi;
e. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan
batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat
(1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat
(3), atau Pasal 105 ayat (1);
f. merintangi
atau
mengganggu
kegiatan
usaha
pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (2);
g. mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan
kewenangannya.
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2.

Terdapat masalah yuridis yang terkandung dalam
ketentuan pidana pada undang-undang minerba. masalah
yuridis tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pidana
belum disusun sebagaimana seharusnya sesuai dengan
hukum pidana yang berlaku. Masalah yuridis yang
dimaksud antara lain:
a. Tidak adanya kualifikasi delik berupa kejahatan atau
pelanggaran terhadap perbuatan yang telah dinyatakan
sebagai tindak pidana di bidang pertambangan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 158-162 UU
Minerba. tidak ditetapkannya kualifikasi tersebut
berdampak secara yuridis. Akibat yuridis yang dihadapi
oleh aparat penegak hukum adalah tidak dapat
memberlakukan aturan umum Buku I KUHP Bab I-VIII
Pasal 1-85. Secara normatif, akibat-akibat yuridis yang
dimaksud berupa adanya pembedaan antara aturan
umum “percobaan dan pembantuan”, “concursus”,
“daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana, “dalam
hal delik aduan” dan sebagainya bagi tindak pidana yang
dikualifikasi sebagai kejahatan dengan pelanggaran.
b. Tidak adanya aturan mengenai recidive. KUHP sebagai
induk hukum pidana materiil menganut sistem recidive
khusus yang artinya pemberatan tersebut terhadap jenis
tindak pidana tertentu baik yang diatur dalam Buku II
maupun Buku III KUHP. Dengan tidak adanya aturan
mengenai pengulangan tindak pidana di bidang
pertambangan mineral dan batubara maka akibat
hukumnya adalah “tidak ada pijakan bagi aparat penegak
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hukum terutama hakim untuk memperberat pidana yang
dijatuhkan”.
c. Terdapat masalah dalam pertanggungjawaban pidana
korporasi. Dalam UU Minerba telah terjadi perluasan
subjek tindak pidana yang tidak hanya melingkupi
manusia melainkan juga korporasi. Korporasi sebagai
subjek tindak pidana ditetapkan dalam Pasal 163 UU
Minerba akan tetapi pasal tersebut tidak menetapkan
sistem pertanggungjawaban pidana yang utuh bagi
korporasi antara lain: Korporasi sebagai subjek hukum
pidana tidak ditegaskan secara eksplisit; Tidak ada
ketentuan
kapan
korporasi
dapat
dipertanggungjawabkan; Tidak ada ketentuan kapan pengurus
korporasi dapat dipertanggungjawabkan; Tidak ada
ketentuan alasan penghapus penuntutan atau penghapus
pidana bagi korporasi; dan Tidak ditentukannya
aturan/pedoman pemidanaan khusus bagi korporasi.
3. Dalam penyusunan ketentuan pidana dalam undangundang minerba dimasa datang perlu dipertimbangkan
rambu-rambu penyusunan ketentuan pidana yang
meliputi:
a. Perlunya pendekatan keilmuan dalam penyusunan
ketentuan pidana dalam UU Minerba. Penyusunan
ketentuan pidana dalam UU Minerba di masa yang akan
datang
hendaknya
mempertimbangkan
berbagai
pendekatan salah satunya adalah pendekatan keilmuan.
Hal ini semata karena penyusunan ketentuan pidana
bukan sekadar praktik merumuskan ketentuan pidana.
Melainkan dalam menyusun ketentuan pidana terikat
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b.

c.

d.

e.
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pada kaidah-kaidah keilmuan. Ilmu yang secara khusus
mengkaji persoalan tersebut dinamakan dengan kebijakan
hukum pidana atau politik hukum pidana (penal policy,
criminal law policy atau strafrechts politiek). Ahli
kebijakan hukum pidana harus dilibatkan pada setiap
proses penyusunan ketentuan pidana. selain itu ilmu lain
yang diperlukan juga harus dilibatkan seperti ahli
kiriminologi, sosiolog, ahli pertambangan, ahli lingkungan
dan sebagainya.
Penggunaan pendekatan berbasis pada bukti dalam
penyusunan ketentuan pidana UU Minerba. sehingga
dalam hal ini bukti-bukti harus dikumpulkan sebagai basis
penyusunan normanya.
Penempatan ketentuan pidana harus direformasi, dalam
artian bab mengenai penyidikan harus diletakkan setelah
bab ketentuan pidana. karena ketentuan pidana berisis
hukum pidana materiil sedangkan penyidikan merupakan
hukum pidana formil sehingga kedudukannya harus lebih
dahulu ketentuan pidana.
Ruang lingkup formulasi ketentuan pidana harus disusun
secara komprehensif meliputi penetapan perbuatan yang
dikualifikasi
sebagai
tindak
pidana,
sistem
pertanggungjawaban pidananya dan sanksi pidananya.
Prinsip harmonisasi kesatuan sistem hukum pidana harus
menjadi pedoman. Sebaiknya dalam hal ini ketentuan
pidana dalam UU Minerba harus memperhatikan induk
hukum pidana positif saat ini yaitu KUHP dalam
penyusunannya.

f. Memperhatikan pedoman penyusunan ketentuan pidana
di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku saat ini. Tepatnya mencermati pedoman teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat
dalam Lampiran II undang-undang tersebut.
Selain itu kedepan pembentuk undang-undang harus
melakukan beberapa hal, pertama menetapkan kualifikasi
yuridis apakah tindak pidana dalam UU Minerba termasuk
kejahatan atau pelanggaran. Kedua, ditetapkan aturan
mengenai recidive dalam undang-undang minerba sebagai
sistem pemberatan pidana. Ketiga, perlu ditetapkan subjek
tindak pidana secara eksplisit meliputi manusia dan korporasi.
Keempat disusun pertanggungjawaban pidana korporasi secara
utuh yang meliputi:
penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;
penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi
(pidana yang dapat dijatuhkan meliputi financial,
structure and stigmatising sanctions, pen.);
penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan;
penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi
(antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi);
penentuan alasan penghapus penuntutan atau penghapus
pidana bagi korporasi.
Kelima, perlu disusun sistem pidana denda yang utuh
bukan hanya mencantumkan besaran dendanya melainkan
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apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar maka
pidana pengganti denda yang dapat diberikan harus ditetapkan.
Serta jenis sanksi bagi korporasi perlu dirumuskan lebih variatif
yang tidak hanya denda.
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