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ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015

Oleh

BATINTA OKTAVIANUS P. S. MELIALA

Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menggunakan pendekatan due process
of law yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.
Kenyataan yang terjadi saat ini yaitu masih sangat banyak terjadi tindakan aparat
penegak hukum yang justru mencederai hukum dan keadilan yang salah satunya
adalah tindakan salah tangkap. Jaminan perlindungan hukum terhadap korban
salah tangkap telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP. Pengaturan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ternyata sudah tidak sesuai
dengan perkembangan saat ini sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang secara
khusus mengatur mengenai pemberian ganti kerugian terhadap korban salah
tangkap. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah
sinkronisasi hukum positif dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban salah
tangkap dan bagaimanakah perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti
kerugian terhadap korban salah tangkap.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis
data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Penelitian ini juga didukung dengan pendapat narasumber yang
dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
Pengaturan kebijakan pemberian ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 telah sinkron dengan ketentuan pemberian ganti kerugian
dalam KUHAP, baik dalam hal asas, alasan pengajuan dan prosedur pengajuan
tuntutan ganti kerugian. Namun, tidak sinkron dengan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara
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Pembayaran Ganti Kerugian, yaitu dalam hal dasar pengajuan ganti kerugian dan
jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Perbandingan kebijakan pemberian
ganti kerugian terhadap korban salah tangkap antara Peraturan Pemerintah Nomor
92 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mendapatkan
hasil bahwa ketentuan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah sesuai
dengan keadaan saat ini. Sedangkan berkaitan dengan perbandingan terhadap
Negara Belanda, hukum perdata dan hukum pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum, didapat bahwa Pengaturan ganti kerugian terhadap
korban salah tangkap telah cukup jelas dan tegas.

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan kebijakan pemberian ganti
kerugian terhadap korban salah tangkap ini yaitu agar pemerintah membentuk
aturan pelaksana mengenai tata cara pemberian ganti kerugian terhadap korban
salah tangkap yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
92 Tahun 2015.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Ganti Kerugian, Korban Salah Tangkap.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan

hukum dan keadilan di masyarakat.Penegakan hukum pidana Indonesia dilakukan

dengan menggunakan mekanisme penegakan yang disebut dengan Sistem

Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP). Sistem peradilan pidana Indonesia –

sebagai bentuk dari penegakan hukum yang berkeadilan – haruslah mencerminkan

sebuah proses peradilan yang adil atau due process of law.

Perwujudan due process of law dalam SPP Indonesia ditandai dengan adanya

perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana yang telah

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

KUHAP) serta dengan adanya asas presumption of innocent atau asas praduga

tidak bersalah dalam proses peradilan pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah mekanisme

bekerjanya komponen-komponen penegak hukum secara terpadu di dalam proses

peradilan pidana. Komponen-komponen penegak hukum yang dimaksud yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.Kepolisian Republik Indonesia

(selanjutnya disebut Polri) sebagai salah satu komponen penegak hukum,

memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai macam
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perbuatan menyimpang karena Polri merupakan aparat penegak hukum, penjaga

keamanan dan ketertiban yang setiap saat berhubungan dengan masyarakat.

Peran penting Polri dalam melindungi masyarakat dapat dilihat dari tujuan

dibentuknya Polri yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), yaitu

Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia. Tujuan Polri tersebut dipertegas dengan ketentuan mengenai tugas

pokok Polri yang tertuang dalam Pasal 13 UU Polri, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri secara lebih rinci diatur dalam Pasal 14 UU Polri yang dalam huruf g

ditentukan bahwa Polri memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
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menemukan tersangkanya. Perihal penyelidikan dan penyidikan secara umum

KUHAP.

Penyelidik maupun Penyidik Polri memiliki wewenang untuk melakukan tindakan

penangkapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan

Pasal 7 (1) huruf d KUHAP jo Pasal 16 KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf a UU

Polri. Tindakan penangkapan yang dilakukan dapat dilakukan untuk kepentingan

penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP atau untuk

kepentingan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP

atau penuntutan dan/atau peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka

20 KUHAP.

Penangkapan pada dasarnya dapat dilakukan bila disertai dengan bukti permulaan

yang cukup. Tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, maka tindakan

penangkapan yang dilakukan akan menjadi tidak sah. Seseorang yang mengalami

tindakan penangkapan yang tidak sah – baik tersangka atau terdakwa – berhak

meminta ganti kerugian. Hak untuk menuntut ganti kerugian pada dasarnya

diberikan sebagai jaminan agar seseorang yang ditangkap secara tidak sah tidak

mengalami kerugian.

Tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP yang pada

intinya menentukan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian dapat

diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada
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Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan atau apabila

perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, maka tuntutan ganti kerugian

dapat diputus di sidang praperadilan.

Tuntutan ganti kerugian secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP). Peraturan

Pemerintah Pelaksanaan KUHAP mengatur mengenai syarat pengajuan ganti

kerugian, tata cara pengajuan dan penerimaan ganti kerugian dan besaran ganti

kerugian yang dapat diterima khususnya bagi korban salah tangkap. Permasalahan

yang terjadi yaitu besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap yang diatur

dalam PP Pelaksanaan KUHAP dianggap sudah tidak relevan lagi dengan

perkembangan saat ini.

Besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap yang diatur dalam PP

Pelaksanaan KUHAP yaitu serendah-rendahnya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan

setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila tindakan

penangkapan mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan

pekerjaan atau mati, maka besaran ganti kerugian setinggi-tingginya Rp

3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno mengatakan bahwa jumlah ganti

kerugian yang diberikan negara kepada korban salah tangkap atau korban

kriminalisasi akibat salah penerapan hukum terlalu rendah. Seharusnya korban



5

kriminalisasi atau salah penerapan hukum bisa menjadi miliarder.1 Institute for

Criminal Justice Reform (selanjutnya disebut ICJR) sependapat dengan pendapat

yang disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno yang pada

intinya menyatakan bahwa ketentuan ganti kerugian sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan saat ini. Penelitian yang dilakukan ICJR pada tahun 2014

mengungkap bahwa masalah kerugian yang dialami oleh orang yang salah

tangkap atau mengalami penahanan yang sewenang-wenang selama penyidikan

dan penuntutan sangatlah besar, kerugian ini tidak hanya mencakup hilangnya

kemerdekaan, namun juga kemungkinan kerugian finansial.2

Permasalahan yang timbul dalam PP Pelaksanaan KUHAP ternyata tidak hanya

berkaitan dengan besaran ganti kerugian yang tidak lagi relevan dengan

perkembangaan saat ini, namun juga berkaitan dengan prosedur atau mekanisme

pengajuan dan pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang

terlalu rumit. Prosedur atau mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian

tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983

tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian merupakan aturan pelaksana yang

secara khusus mengatur mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian yang

diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (2) PP Pelaksanaan KUHAP. Mekanisme

pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang diatur dalam

1http://www.kompasiana.com/ashabulkahfi653/komjen-purn-oegroseno-korban-salah-tangkap-
mestinya-jadi-milyarder_5562f5a7339373f14b6cffe1, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul
19.35 WIB.
2http://icjr.or.id/icjr-pemerintah-segera-percepat-revisi-pp-27-tahun-1983-tentang-pelaksanaan-
kuhap/, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul 19.55 WIB.
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Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983

tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan
penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman Cq. Sekretariat Jendral
Departemen Kehakiman;

2. Menteri Kehakiman Cq. Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman
mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jendral Anggaran;

3. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat
Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan
Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin, yang kemudian
disampaikan kepada yang berhak (orang atau ahli warisnya yang oleh
Praperadilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk
memperoleh ganti kerugian);

4. Korban salah tangkap atau ahli warisnya mengajukan permohonan
pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui
Ketua Pengadilan Negeri setempat;

5. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan kepada Kantor
Perbendaharaan Negara (KPN); dan

6. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) kepada yang berhak.

Prosedur atau mekanisme pengajuan ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata

Cara Pembayaran Ganti Kerugian menurut ICJR masih membebani korban. Hal

ini terjadi karena prosedur atau mekanisme yang rumit ditambah lagi tidak adanya

kepastian mengenai waktu pembayaran ganti kerugian, sehingga korban harus

menanti dengan sabar proses pembayaran ganti kerugian tersebut. Menyikapi

keadaan tersebut, ICJR mendorong prosedur dan mekanisme yang lebih

transparan dan tidak birokratis di Kementerian Keuangan, sehingga tidak

membebani korban dan korban dapat segera mengakses pembayaran ganti

kerugian dari Negara.3

3http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-
korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul 15.10 WIB.
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Permasalahan lainnya berkaitan dengan pemberian ganti kerugian korban salah

tangkap yaitu ternyata tidak tampak ada jaminan yang nyata terhadap pemenuhan

pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap. Hal ini dikarenakan baik di

dalam PP Pelaksanaan KUHAP maupun di dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran

Ganti Kerugian tidak diatur mengenai waktu pencairan dana ganti kerugian

korban salah tangkap. Keadaan ini memaksa korban salah tangkap harus bersabar

menunggu pencairan dana ganti kerugiannya, sehingga nilai keadilan terhadap

ganti kerugian bagi korban salah tangkap terlihat semakin menipis.

Menipisnya nilai keadilan terhadap pemenuhan hak ganti kerugiaan atas tindakan

salah tangkap salah satunya dialami oleh Sri Mulyati yang mengalami kasus salah

tangkap pada tanggal 8 Juni 2011 di Semarang, Jawa Tengah. Kasus ini berawal

dari razia yang digelar oleh Polrestabes Semarang di Karaoke ACC pada Juni

2011. Polisi pada saat melakukan razia, mendapati seorang pekerja di bawah umur

sebagai pemandu karaoke. Sri sedang tidak masuk kerja ketika dilakukan razia di

tempat karaoke tersebut, tetapi bos-nya memerintahkannya untuk datang ke kantor

pada hari itu juga. Sri ditangkap dan dituduh melakukan trafficking setelah tiba di

kantor.

Penangkapan yang diterima oleh Sri sampai pada proses persidangan di

Pengadilan. Putusan Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 13 bulan

kepada Sri atas pidana yang tidak pernah dilakukannya sebelum akhirnya

dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dan berhak untuk menerima

ganti kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kesedihan yang harus
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ditanggung oleh Sri tidak berhenti meskipun telah dinyatakan tidak bersalah dan

berhak untuk menerima ganti kerugian, karena hingga awal tahun 2016, Sri belum

menerima pembayaran ganti kerugiannya,4 sedangkan 3 (tiga) dari 4 (empat)

anaknya harus mengalami putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya

sekolah selama Sri di penjara.5

Ketentuan mengenai ganti kerugian yang tidak relevan dengan perkembangan saat

ini, mengharuskan Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap PP Pelaksanaan

KUHAP. Revisi terhadap PP Pelaksanaan KUHAP menghasilkan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP Ganti Kerugian) yang diundangkan

pada tanggal 8 Desember 2015.

Konsideran menimbang pada PP Ganti Kerugian menyebutkan bahwa penetapan

PP Ganti Kerugian dikarenakan ketentuan mengenai ganti kerugian dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat

sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian.

4http://kriminalitas.com/85722-2/, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul 15.50 WIB.
5http://news.okezone.com/read/2014/08/15/512/1024949/kasir-karaoke-diputus-tidak-bersalah-
setelah-13-bulan-dipenjara, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul 18.40 WIB.
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Jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam PP Ganti Kerugian yaitu paling

sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah). Besaran ganti kerugian tersebut dapat menjadi paling sedikit

Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) apabila korban mengalami luka berat atau cacat sehingga

tidak bisa melakukan pekerjaan. Sedangkan apabila mengakibatkan korban mati,

maka besaran ganti kerugian menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan yang diganti berdasarkan PP Ganti Kerugian tidak hanya mengenai

jumlah ganti kerugian yang dapat diterima oleh korban salah tangkap, namun juga

mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian korban salah

tangkap. Mekanisme pengajuan dan pembayaran ganti kerugian korban salah

tangkap berdasarkan PP Ganti Kerugian pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti kerugian diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap diterima atau terhitung saat tanggal

pemberitahuan penetapan praperadilan apabila perkara dihentikan pada

tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan;

2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian

diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.
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Ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam PP Ganti Kerugian telah

mengalami kenaikan, namun perlu diketahui lebih lanjut mengenai pentingnya

perubahan ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam PP Ganti Kerugian.

Perlu juga diketahui apakah ganti kerugian bagi korban salah tangkap yang diatur

dalam PP Ganti Kerugian telah memenuhi nilai-nilai keadilan. Hal ini dikarenakan

PP Ganti Kerugian menentukan jumlah maksimal ganti kerugian bagi korban

salah tangkap yang sangat besar sehingga apabila terjadi tindakan salah tangkap,

maka akan berakibat pada kerugian keuangan Negara.

Ketentuan mengenai batas minimal ganti kerugian yang jumlahnya jauh dengan

batas maksimal ganti kerugian dan juga adanya pengaturan mengenai batas waktu

pengajuan tuntutan ganti kerugian dalam PP Ganti Kerugian juga membutuhkan

perhatian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Johanes Gea, Kuasa

Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa

pengumuman kenaikan ganti kerugian tak otomatis memberikan rasa keadilan

bagi korban karena pemerintah mematok nilai minimal dan maksimal sehingga

tak ada ruang bagi hakim untuk memberikan ganti kerugian dalam jumlah yang

lebih besar dan syarat penuntutan ganti kerugian yang hanya 3 (tiga) bulan.6

Pertimbangan tersebut di atas membawa anggapan bahwa sudah selayaknya

melakukan sebuah kajian mengenai kebijakan pemberian ganti kerugian yang

telah diatur dalam PP Ganti Kerugian. Kajian yang mendalam terhadap kebijakan

pemberian ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan melakukan

perbandingan terhadap Negara lain dan dapat pula dilakukan dengan melakukan

6http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/25/063722303/ganti-rugi-korban-salah-tangkap-
sudah-naik-tapi-belum-adil, diakses Tanggal 24 Januari 2016, Pukul 20.25 WIB.
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perbandingan dengan kebijakan pemberian ganti kerugian di Indonesia sebelum

berlakunya PP Ganti Kerugian. Selain melakukan perbandingan hukum kebijakan,

sebagai sebuah konsekuensi dari adanya tata urutan peraturan perundang-

undangan yang dikenal di Indonesia, maka perlu juga dilakukan sebuah kajian

terhadap sinkronisasi substansi pemberian ganti kerugian terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Latar belakang tersebut di atas mendasari penulis untuk melaksanakan penelitian

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana

Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah sinkronisasi hukum positif dalam pemberian ganti

kerugian terhadap korban salah tangkap?

b. Bagaimanakah perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti kerugian

terhadap korban salah tangkap?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam

penelitian skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya kebijakan

hukum pidana yang hanya terbatas pada taraf kebijakan formulasi pemberian ganti
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kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

92 Tahun 2015 yang difokuskan pada sinkronisasi hukum positif dalam

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dan perbandingan hukum

kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Ruang

lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu pada wilayah hukum Provinsi

Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian

ini adalah:

a. Untuk mengetahui sinkronisasi hukum positif dalam pemberian ganti

kerugian terhadap korban salah tangkap; dan

b. Untuk mengetahui perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti

kerugian terhadap korban salah tangkap.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan

pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan

terhadap pengembangan ilmu hukum pidana melalui pengkajian mendalam
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terhadap peraturan-peraturan dan tulisan-tulisan yang ada yang berkaitan dengan

kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah kegunaan penulis sendiri dalam

rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis

suatu masalah. Penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi penegak hukum pada

khususnya dalam hal pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.7

Teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan hukum pidana

dan teori legislasi.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda).

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana”

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: UI Press Alumni, 1986, hlm. 125.
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dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.8 Politik hukum menurut

Moh. Mahfud M.D. adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang

hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun

dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.9

Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka dapat diartikan bahwa kebijakan atau

politik hukum pidana adalah sebuah kebijakan di bidang hukum pidana yang

digunakan sebagai arah atau garis pedoman dalam mengatur dan menyelesaikan

masalah yang bersifat pidana dengan cara pembentukan hukum yang sesuai

dengan kondisi di suatu waktu tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan atau politik hukum pidana pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik agar sesuai dengan

ius constitutum dan ius constituendum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto

yang dikutip oleh M. Hamdan dalam bukunya yang berjudul “Politik Hukum

Pidana”, bahwa:

Politik hukum pidana pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada
umumnya. Politik hukum adalah:
1. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan
bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan;

2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu waktu.10

Pengertian politik hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto

mengandung arti bagaimana mengusahakan pembuatan dan/atau perumusan suatu

8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2002, hlm. 24.
9Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.
10 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 19.
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peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Peraturan perundang-undangan

yang baik tidak hanya mengenai aspek formil yang berkaitan dengan teknik

pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga mengenai aspek materil

yang berkaitan dengan penentuan dan/atau pemilihan materi muatan atau

substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

dengan kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Sudarto

mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan suatu

pemilihan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yang

telah memenuhi syarat keadilan dan daya guna.11

Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dikutip oleh Mulyana W. Kusumah dalam

bukunya yang berjudul “Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum”,

mengajukan pandangan tentang politik hukum nasional, yaitu:

Politik hukum nasional secara harafiah diartikan sebagai kebijaksanaan
hukum (Legal Policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara
nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu. Politik Hukum Nasional
tersebut meliputi:
1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap

ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang dan menciptakan
ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan
masyarakat;

3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan
pembinaan anggotanya; dan

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi
kelompok elit pengambil kebijakan.12

Marc Ancel menentukan kebijakan atau politik hukum pidana menjadi salah satu

kategori dalam Modern Criminal Science terdiri dari:

11 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 153.
12 Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1986,
hlm. 42.
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1. Criminology;

2. Criminal Law; dan

3. Penal Policy.

Penal Policy menurutnya adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan

undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.13

Pendapat yang lebih luas mengenai kebijakan atau politik hukum pidana

dikemukakan oleh A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam

bukunya yang berjudul “Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana” yang pada intinya

menyatakan bahwa politik hukum pidana (Strafrechtpolitiek) ialah garis kebijakan

yang digunakanuntuk 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 pelaksana pidana

harus dilaksanakan.14

Pendapat A. Mulder tersebut di atas menentukan bahwa kebijakan atau politik

hukum pidana tidak hanya terbatas pada pembuatan atau perumusan peraturan

perundang-undangan pidana, namun juga berkaitan dengan penanggulangan

13 M. Hamdan, Op.Cit., hlm. 20.
14 Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, 1992, hlm. 7.
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kejahatan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa usaha untuk membuat peraturan

perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat terlepas dari tujuan

penanggulangan kejahatan.

Sebuah konsekuensi logis dari adanya kebijakan atau politik hukum pidana yaitu

pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan pidana harus bersifat

bermanfaat dan responsif atau sesuai dengan keadaan pada suatu waktu sehingga

dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terutama di dalam memberikan

jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat bermanfaat dan responsif

guna penegakan keadilan dapat dilakukan dengan berbagai tolok ukur, yaitu baik

yang berasal dari keadaan di Negara itu sendiri yang melihat dan/atau menilai

penerapan hukum pidana yang sebelumnya berlaku dan dapat juga dilakukan

dengan melihat dan/atau menilai perkembangan suatu hukum pidana yang berlaku

di Negara lain sebagai bahan pembanding.

b. Teori Legislasi

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat

antara hukum dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu

dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (law is

a tool of dispute settlement) dan melihat pada potensi hukum untuk

mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat.15 Peran hukum

sebagai sarana penyelesaian sengketa dan sarana untuk mempersatukan unsur

15 Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011,
hlm. 7.
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yang beragam di masyarakat dapat dilihat dari adanya perbedaan – baik perbedaan

kepentingan maupun perbedaan pandangan atau pendapat – di masyarakat yang

berpotensi terhadap terjadinya konflik.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, Ida Zuraida dalam bukunya “Teknik

Penyusunan Peraturan Daerah” berpendapat bahwa hukum menjadi ukuran atau

standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga Negara

dan hukum mengatur hubungan antara warga Negara dengan negaranya.16 Oleh

karena hukum diartikan sebagai ukuran atau standar, maka keberadaan hukum

haruslah dipandang sebagai pedoman hidup setiap orang sehingga diharapkan

dapat terwujud ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum hingga saat ini tidak memiliki definisi yang baku atau pasti karena hukum

memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Salah satu definisi hukum menurut

Soedjono Dirdjosisworo yaitu hukum dalam arti penguasa yang menyangkut

undang-undang, keputusan dan lain-lain. Menurutnya hukum adalah perangkat-

perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan

yang berwenang membentuk peraturan tertulis termasuk keputusan hakim yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap dan yurisprudensi.17 Berdasarkan pada

definisi hukum tersebut di atas, maka salah satu wujud hukum dapat berupa

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut A. Hamid S. Attamimi

harus memiliki asas yang dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-

16 Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.
17 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 25-26.
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asas yang bersifat materiel.18 Asas yang bersifat formal biasa disebut sebagai asas

yang berkaitan dangan tata cara pembentukan dan bentuk-bentuk peraturan

perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Asas yang bersifat materiel biasa

disebut sebagai asas yang berkaitan dengan isi atau materi peraturan perundang-

undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam 2 (dua)

momen sentral (unsur pokok), yaitu momen politik-idiil dan momen teknikal.

Momen politik berkaitan dengan isi yang diinginkan yang menggambarkan bahwa

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tindakan politik. Momen

teknikal berkaitan dengan teknik pembentukannya.19 Peraturan perundang-

undangan di Indonesia terdiri dari peraturan-peraturan yang bertingkat sehingga

membentuk suatu sistem hukum (khususnya sistem perundang-undangan).

Fuller sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul

“Ilmu Hukum” mengatakan hukum dikatakan sebagai suatu sistem harus

memenuhi 8 (delapan) prinsip legalitas atau yang disebut dengan principles of

legality. Kedelapan prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan

peraturan perundang-undangan.Kedelapan prinsip tersebut meliputi:

1. Harus mengandung peraturan-peraturan. Dimaksudkan di sini adalah
bahwa tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang
bersifatad-hoc;

2. Peraturan-peraturan itu dibuat harus diumumkan;
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti;

18 A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang: Setara
Press, 2015, hlm. 25.
19Ibid., hlm. 31-32.
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5. Tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi

apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga

menyebabkan akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaannya sehari-hari.20

Prinsip sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh terdapat pertentangan

satu sama lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Fuller tersebut mensyaratkan

bahwa setiap peraturan perundang-undangan haruslah memiliki kesinkronan

antara yang satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Armen Yasir

dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perundang-Undangan” menyatakan

bahwa, suatu sistem hukum pada dasarnya haruslah tersusun dalam tata norma

secara hierarkis dan tidak boleh bertentangan satu sama lain di antara norma-

norma hukum baik secara vertikal maupun secara horizontal.21

Pertentangan yang terjadi di dalam peraturan perundang-undangan merupakan

sebuah konsekuensi dari adanya pembagian jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan. Bentuk dari pertentangan dalam peraturan perundang-

undangan yaitu perbedaan substansi atau materi muatan antara peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah, antara peraturan perundang-undangan yang khusus terhadap

peraturan perundang-undangan yang lebih umum atau antara peraturan

perundang-undangan yang baru terhadap peraturan perundang-undangan yang

lama. Upaya untuk mengatasi pertentangan peraturan perundang-undangan

tersebut, yaitu dengan memperhatikan asas-asas hukum umum.

20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2012, hlm. 51.
21 Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013, hlm.
46.
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Asas-asas hukum umum yaitu asas Lex Superior derogate Legi Inferiori atau

norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan norma hukum yang

lebih rendah tingkatannya, asas Lex Specialis derogate Legi Generali atau norma

hukum yang bersifat khusus mengalahkan norma hukum yang bersifat umum dan

asas lex posterior derogate legi priori atau norma hukum yang berlaku kemudian

mengalahkan norma hukum yang berlaku dahulu atau sebelumnya.

Asas-asas hukum umum tersebut dimaksudkan untuk menjamin setiap peraturan

perundang-undangan bersifat sinkron antara yang satu dengan yang lainnya.

Contohnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang. Konsekuensi apabila sebuah Peraturan Pemerintah bertentangan dengan

Undang-undang, maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat dibatalkan. Oleh

karena pentingnya keselarasan dan keserasian dalam peraturan perundang-

undangan, maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi dalam peraturan perundang-

undangan.

Sinkronisasi adalah upaya penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu yang dilakukan baik

secara vertikal maupun secara horizontal. Sinkronisasi secara vertikal melihat

keselerasan atau keserasian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur

suatu bidang yang sama tetapi tingkatannya. Sinkronisasi secara horizontal

melihat keserasian atau keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang

mengatur suatu bidang yang sama dan sederajat.
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2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan.22

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian

judul dalam tulisan ini yaitu kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian

terhadap korban salah tangkap berdasarkan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

serta rumusan masalah yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum positif dalam

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dan perbandingan hukum

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Pengertian dasar istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian

tersebut mengandung makna “baik” dalam arti memenuhi syarat keadilan dan

daya guna.23

b. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu metode untuk mencari persamaan dan/atau

perbedaan antara sistem hukum yang satu dan sistem hukum lainnya baik

antarnegara maupun di dalam Negara.

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Op.Cit., hlm. 132.
23 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit., hlm. 28.
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c. Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum adalah upaya penyelarasan dan penyerasian berbagai

peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu yang

dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal.

d. Ganti Kerugian

Ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah hak

seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan

sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.

e. Penangkapan

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka

atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.

f. Salah Tangkap

Salah tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi

akibat kekeliruan terhadap orang yang ditangkap.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini, maka

penulis menyusun ke dalam 5 (lima) bab, yang isinya mencerminkan susunan

sebagai berikut:
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I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang isinya memuat latar belakang penulisan, dari uraian

latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan

dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan. Selain

itu, pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian-pengertian

umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat

teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara

teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam

pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, jenis data,

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan

menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana tentang perubahan pemberian ganti

kerugian korban salah tangkap (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

2015).
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V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas

dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni “Policy” atau dalam bahasa

Belanda “Politiek” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk

pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan

urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,

dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan

atau kemakmuran masyarakat (warga negara).1

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3

(tiga) batasan pengertian, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-

dasar pemerintahan);

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);

3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)

kebijakan.2

1Ibid., hlm. 24.
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 1998, hlm. 780.
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Pengkajian mengenai politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum.

Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto,

istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan

dengan negara;

2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.3

Menurut Moh. Mahfud M.D., politik hukum sebagai legal policy yang akan atau

telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap

materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi

lembaga dan pembinaan para penegak hukum.4

Utretch berpendapat bahwa politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa

yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan

kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu Ius constituendum (hukum yang

akan berlaku) dan berusahan agar Ius constituendum itu pada suatu hari berlaku

sebagai Ius constitutum (hukum yang berlaku yang baru).5

Pengertian politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan

hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses

pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan

3Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 11.
4Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999,
hlm. 9.
5Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 22-23.
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bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila

perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.6

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara

yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum

yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum

sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di

masa mendatang (Ius constituendum).7

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan

hukum yangtelah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan
hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan
yang terjadi dalam masyarakat;

3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan
pembinaan anggotanya;

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok
elit pengambil kebijakan.8

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai cara bertindak

atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam

mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam menanggulangi kejahatan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

6Ibid.,hlm. 24.
7Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010, hlm. 26-27.
8Ibid.,hlm. 31.
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digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam
masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.9

Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah

suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.10

Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya,

sekilas tampak menguraikan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan

pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, namun

sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada

pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana

dilaksanakan melalui tahap-tahap:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum

pidana;

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;

3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.11

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam

hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir

memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana

9Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit.
10Ibid., hlm. 23.
11Ibid., hlm. 24.
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beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme

pelaksanaan pidana.12

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan

perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah

kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal

(pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).13

Tahap operasionalisasi kebijakan hukum pidana tersebut menegaskan bahwa di

dalam kebijakan hukum pidana terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu

kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada

permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat

melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang

dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan

kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau

pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum

pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.14

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus

memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan

12Ibid.,hlm. 28-29.
13Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 79.
14Ibid.,hlm. 80.
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pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi

harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum

pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling

stategis dari kebijakan hukum pidana, karena pada tahapan tersebut legislatif

berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat

dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi

perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana

dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan

kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat

pembuat undang-undang (aparat legislatif).15

Berkaitan dengan kebijakan kriminaliasasi, menurut Sudarto bahwa perlu

diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata
materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan
ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan
penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman
masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu
perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga
masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya
dan hasil (cost and benefit principle);

4. Penggunanan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum yaitu jaringan
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).16

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, Bassiouni mengatakan bahwa

keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan

15Ibid.
16Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,Op.Cit., hlm. 23.
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pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam

faktor, termasuk:

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya
dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan yang dicari;

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia;

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan
dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.17

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang

berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya

terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai

tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-

bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan
individu.18

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan

apa yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada

pelaku tindak pidana. Kriminalisasi menjadi masalah sentral yang untuk

penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy

oriented approach). Kriminalisasi (criminalisation) mencakup lingkup perbuatan

melawan hukum (actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun

17Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Bandung: Alumni,
1998, hlm.166.
18Ibid., hlm. 167.
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sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan

(treatment).19

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-

undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan

hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahap

ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan

komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi

dan kultur.

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement dalam

Black law dictionary diartikan the act of putting something such as a law into

effect, the execution of a law. Sedangkan penegak hukum (law enforcement

officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace.20 Penegak

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang mendirikan, menegakkan.21

Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, yaitu polisi,jaksa, hakim,

pengacara dan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen dari sistem peradilan

pidana Indonesia.

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi

(onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi

19Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal
22 Agustus 2003, hlm. 1-2.
20Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm.
797.
21Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 912.
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(onrecht in potentie).22 Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka

inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.23

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten).
Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum
secara maksimal;

3. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat
investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan
keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut
dengan actual enforcement.24

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana

menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application)

yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja

22Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 32.
23Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.
24Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Undip, 1995, hlm. 40.
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lembaga penasehat hukum. Penerapan hukum dalam hal ini haruslah dipandang

dari 3 dimensi, yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagi sistem normatif (normative system)
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-
nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak
hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan
masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat
dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus
menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek
administratif dan pelaku sosial.25

Kebijakan hukum pidana (penal policy) berdasarkan uraian di atas

operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan

legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi

(kebijakan eksekusi/administrasi). Tahap formulasi merupakan tahap yang paling

strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan

hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan

strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan

kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.26

B. Sinkronisasi Hukum

Sinkron menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pada waktu yang sama,

serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras.27 Sinkronisasi peraturan perundang-

undangan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penyelarasan berbagai

25Ibid., hlm. 41.
26Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Op.Cit., hlm. 75.
27 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan
Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
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peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu agar materi

muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih

dan dapat saling melengkapi.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara,

yaitu:

1. Sinkronisasi vertikal

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat pelbagai perundang-

undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan

tertentu (yang sama).28 Perundang-undangan yang berbeda derajat

dimaksudkan pada jenis peraturan perundang-undangan secara hierarki

yang diatur di dalam hukum positif.

Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (UUP3) adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

28 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
hlm 74.
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Sinkronisasi vertikal yang meninjau pada taraf hierarki peraturan

perundang-undangan, harus melihat fungsi dari setiap jenis peraturan

perundang-undangan, sehingga penyelarasan akan menjadi lebih jelas.

Contohnya yaitu Peraturan Pemerintah yang berada setingkat di bawah

Undang-Undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk menjalankan

atau melaksanakan undang-undang.

Sejalan dengan fungsi Peraturan Pemerintah tersebut, A. Hamid S.

Attamimi sebagaimana dikutip oleh Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji

dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif” menyatakan

bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah ialah semua materi undang-

undang yang perlu ‘dijalankan/diselenggarakan’ lebih lanjut, atau dengan

kata lain perlu ‘diatur’ lebih lanjut.29

2. Sinkronisasi Horizontal

Dilakukan dengan melihat perundang-undangan yang sederajat yang

mengatur bidang yang sama.30 Sinkronisasi horizontal harus dilakukan

secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

C. Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain: comparative law,

comparative jurisprudence, foreign law (Inggris), droit compare (Prancis),

29Ibid., hlm. 78.
30Ibid., hlm. 19.
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rechtsvergelijking (Belanda), dan rechtsvergleichung atau vergleichende

rechlehre (Jerman).31 Istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah istilah

perbandingan hukum, karena istilah ini akan lebih mudah dipahami oleh

masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga pakar hukum Indonesia lebih

cenderung menggunakan istilah ini.

Pengertian perbandingan hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut: W.

Ewald mengatakan, perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian

perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (intellectual conceptions)

yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa

sistem hukum asing.32 Konrad Zweigert, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady

dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Ilmu Hukum” memberikan definisi

dari perbandingan hukum yaitu suatu perbandingan terhadap semangat, model

atau institusi hukum dari sistem hukum yang berbeda, untuk mencari solusi

terhadap beberapa persoalan hukum serupa yang terjadi di berbagai sistem

hukum.33 Perbandingan hukum menurut Munir Fuady, yaitu:

Suatu pengetahuan atau metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau
lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan
hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam
berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan
dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan
dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya
persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis analitis dan normatif.

Pengertian perbandingan hukum secara sederhana menurut penulis yaitu suatu

metode dan/atau ilmu mempelajari hukum dengan cara melihat, meninjau

31 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 3.
32Ibid., hlm. 3-4.
33 Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 2.
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dan/atau mempelajari kaidah hukum atau aturan hukum dalam berbagai sistem

hukum.

2. Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum

Pendekatan perbandingan hukum dilihat dari strukturnya, yaitu:

a. Perbandingan hukum sebagai metode, yaitu perbandingan hukum
dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara
komprehensif dengan menguji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah
hukum lebih dari satu Negara atau lebih dari satu sistem hukum,
meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu Negara; dan

b. Perbandingan hukum sebagai ilmu, yaitu perbandingan hukum yang
telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan ruang
lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam
mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum lebih dari satu
Negara atau lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih
berlaku dalam satu Negara.34

Pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan perbandingan hukum bila

dilihat dari objek studi perbandingan hukum, yaitu:

a. Perbandingan Hukum Substantif, yaitu memperbandingkan antara 2 (dua)

atau lebih dari hukum substantive (misalnya, Perbandingan tentang Hukum

Pidana, Kontrak, Hukum Tata Negara dan lain sebagainya); dan

b. Perbandingan Infrastruktur Hukum, yaitu memperbandingkan infrastruktur

dari hukum (misalnya, kultur, sejarah, sumber hukum dan lainnya).35

Metode perbandingan hukum menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr

sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul

“Perbandingan Hukum Pidana, yaitu:

a. Kritis, karena para comparatis (sarjana perbandingan hukum) sekarang
tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan

34Ibid., hlm. 2.
35Ibid., hlm. 15.
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dari berbagai tata hukum (legal orders) semata-mata sebagai fakta, tetapi
yang dipentingkan ialah “apakah penyelesaian secara hukum atas sesuatu
masalah itu cocok, dapat dipraktikkan, adil dan mengapa
penyelesaiannya itu demikian;

b. Realistis, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-
undangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang
nyata yang menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis, psikologis,
ekonomis, dan motif-motif dari kebijakan legislatif; dan

c. Tidak dogmatis, karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang
dalam kekakuan dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum.
Meskipun dogma mempunyai fungsi sistematisasi, akan tetapi dogma
dapat mengaburkan dan menyerongkan (distort) pandangan dalam
menemukan “penyelesaian hukum yang lebih baik”.36

D. Penangkapan dan Salah Tangkap

1. Penangkapan

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik

atau penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang yang diduga melakukan

tindak pidana.37 Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini. Rumusan ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP

tersebut menentukan secara tegas bahwa tindakan penangkapan – baik yang

dilakukan oleh penyelidik maupun penyidik – haruslah dilakukan menurut cara-

cara yang ditentukan dalam KUHAP.

36 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit., hlm. 13.
37 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 165.
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Alasan penangkapan atau syarat penangkapan ditentukan secara tersirat dalam

Pasal 17 KUHAP yang pada intinya menentukan bahwa penangkapan dapat

dilakukan terhadap:

a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana; dan

b. Dugaan tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan “bukti

permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak

pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Penjelasan Pasal 17

KUHAP tersebut menegaskan bahwa dalam hal melakukan penangkapan, tidak

dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus dengan pengkajian,

penelaahan dan penganalisaan yang tepat agar dapat melakukan penangkapan

terhadap seseorang yang benar-benar diduga melakukan tindak pidana.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi diperlukan untuk mengungkap siapa yang diduga sebagai pelaku

tindak pidana, kapan tindak pidana terjadi dan keterangan-keterangan lain yang

dapat mendukung keyakinan bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana.38

Keterangan ahli dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang

38Ibid., hlm. 168.
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benar dan tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu

pengetahuan. Bukti surat biasanya berkaitan dengan masalah status penguasaan,

status kepemilikan, dan status kekuatan hukumnya.39

Jangka waktu penangkapan menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP yaitu adalah untuk

waktu paling lama 1 (satu) hari. Penangkapan dengan sendirinya akan menjadi

tidak sah dan konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum apabila

penangkapan yang dilakukan telah lewat 1 (satu) hari.40

2. Salah Tangkap

Penangkapan yang tidak sesuai dengan syarat penangkapan – baik terhadap

prosedur penangkapan, syarat yang harus dimiliki, jangka waktu penangkapan dan

lainnya – akan menyebabkan penangkapan menjadi tidak sah. Fenomena lainnya

sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam tindakan penangkapan

selain tidak sahnya penangkapan, yaitu tindakan salah tangkap.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun

dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian salah tangkap hanya

dapat ditemukan dalam doktrin para ahli hukum.Secara harfiah tindakan salah

tangkap adalah kesalahan dalam tindakan penangkapan yang terjadi akibat

kekeliruan terhadap orang yang ditangkap. Tindakan salah tangkap atau

kekeliruan mengenai orangnya dimungkinkan terjadi oleh karena penyidik tidak

memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai

pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan error in persona.

39Ibid., hlm. 169.
40 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 160.
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Kekeliruan terhadap orang yang ditangkap ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP

yang pada intinya menentukan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak

menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau

dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sejalan

dengan ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap dalam bukunya

yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyatakan

bahwa seseorang yang menjadi korban salah tangkap atau kekeliruan mengenai

orangnya berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas alasan kekeliruan

mengenai orang yang disidik atau diadili.41

E. Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya untuk

memberikan sesuatu hal sebagai bentuk penggantian atas tindakan yang dilakukan

yang menimbulkan kerugian. Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP

adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa

imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penegasan mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP

tersebut yaitu sebagai berikut:

41 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 58.
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a. Ganti kerugian merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas

tuntutannya;

b. Hak tersebut berupa imbalan sejumlah uang;

c. Hak tersebut timbul dikarenakan ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya.

Alasan yang berdasarkan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam

Pasal 1 angka 22 KUHAP yaitu dimaksudkan sebagai alasan-alasan atas sebuah

tindakan yang berkaitan dengan syarat dan tata cara dilakukannya tindakan

tersebut berdasarkan KUHAP. Alasan-alasan ini akan menilai apakah tindakan

yang dilakukan tersebut adalah sah atau tidak.

2. Ganti Kerugian dalam KUHAP

Ketentuan mengenai ganti kerugian di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 95 dan

Pasal 96 KUHAP. Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP

hanya bersifat umum yaitu perihal siapa yang dapat mengajukan tuntutan ganti

kerugian, ke mana tuntutan ganti kerugian diajukan, dalam hal apa dapat diajukan

tuntutan ganti kerugian, bentuk putusan pemberian ganti kerugian dan penunjukan

hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian.

Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian,

ketentuan Pasal 95 ayat (3) menentukan bahwa tuntutan ganti kerugian diajukan

oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Tuntutan ganti kerugian

tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang
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bersangkutan atau apabila perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka

tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dan diputus di sidang praperadilan.

Alasan dapat diajukannya tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (1)

yang pada pokoknya menentukan bahwa tuntutan ganti rugi dapat diajukan karena

ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan.

3. Ganti Kerugian dalam PP Nomor 92 Tahun 2015

Pemberian ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP telah memiliki aturan

pelaksananya tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah

satu substansi yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu mengenai

ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur di dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan saat ini sehingga perlu untuk melakukan perubahan terhadap

peraturan pemerintah tersebut. Pengaturan mengenai pelaksanaan ganti kerugian

korban salah tangkap pada saat ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksana Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 ini merubah ketentuan yang terdapat

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, khususnya ketentuan

mengenai ganti kerugian.Ketentuan pelaksana ganti kerugian korban salah
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tangkap ini mengatur hal-hal yang bersifat tekhnis dalam ganti kerugian yaitu

mengenai prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian, besaran ganti kerugian dan

pembayaran ganti kerugian.

Khusus berkaitan dengan prosedur tuntutan ganti kerugian, Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa tuntutan

ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap diterima atau 3 (tiga) bulan dihitung dari saat

tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan dalam hal tuntutan ganti kerugian

diajukan terhadap yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat

penuntutan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 92 Tahun 2015 ini juga menunjukkan bahwa pembayaran ganti kerugian

dibebankan kepada Negara melalui menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu bahwa pembayaran ganti kerugian

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan.

Besaran nominal ganti kerugian yang diatur di dalam Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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(2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat
sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling
sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti
kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



48

III. METODE PENELITIAN

A. PendekatanMasalah

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat

dan menelaah kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban

salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan

cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas hukum, konsepsi,

pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan

sinkronisasi hukum positif dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban salah

tangkap dan perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap

korban salah tangkap yang telah diatur di Peraturan Perundang-undangan

Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Berkaitan dengan sinkronisasi hukum positif dalam pemberian ganti kerugian

terhadap korban salah tangkap, maka pokok kajian yang diteliti yaitu mengenai

keserasian antara pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan hukum positif

tertulis yang ada di Indonesia baik secara vertical maupun horizontal. Tolok ukur
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yang akan digunakan dalam meneliti sinkronisasi ini yaitu Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

beserta asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti kerugian

terhadap korban salah tangkap, maka penelitian difokuskan pada membandingkan

sistem hukum berbagai Negara yang berkaitan dengan kebijakan pemberian ganti

kerugian terhadap korban salah tangkap, termasuk di dalamnya mengenai asas dan

pengaturan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini selain dilakukan

melalui penelitian kepustakaan, juga dilengkapi dengan narasumber yang

dipandang relevan atau sesuai dan mampu untuk membahas permasalahan serta

data yang akan dipakai dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini

yaitu narasumber yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Advokat dan

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka

data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data kepustakaan.
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2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca,

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen,

artikel, kamus dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,1 yang

terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

e) Criminal Injuries Compensation Act Of Dutch;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

g) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana;

h) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

1SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, Op.Cit.,hlm. 13.
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i) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum; dan

j) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer,2 yang terdiri dari buku-buku

literatur dan hasil-hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum

dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang

terdiri dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum,

ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti

dalam penelitian skripsi ini.

C. PenentuanNarasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan

dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Narasumber

dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan

2Ibid.
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mengenai kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban

salah tangkap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang

2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Hukum Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM Lampung : 1 orang

3. Advokat pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar and Partners : 1 orang

4. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang+

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan

menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari

berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan

bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai

berikut:
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a. Editing (Pemeriksaan Data)

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk

mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap,

jelas dan relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan

sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat

disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis

sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar

mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh

secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam

bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti

untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan hukum pidana

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang
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didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang

bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini dan

selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka

perbaikan.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi hukum positif pemberian ganti kerugian terhadap korban salah

tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah sinkron

atau sesuai dengan ketentuan pemberian ganti kerugian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, baik dalam hal asas, alasan pengajuan dan

prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian. Namun, ketentuan pemberian

ganti kerugian antara Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tidak

sinkron atau tidak sesuai dalam hal dasar pengajuan ganti kerugian dan

jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Jangka waktu pembayaran ganti

kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu paling

lama 14 hari sedangkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti

Kerugian tidak memberikan pengaturan mengenai jangka waktu pembayaran

ganti kerugian. Hal ini disebabkan karena pembentukan Surat Keputusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang
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Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983.

2. Perbandingan hukum kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap korban

salah tangkap antara Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mendapatkan hasil bahwa

ketentuan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah sesuai

dengan keadaan saat ini. Berkaitan dengan perbandingan kebijakan

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap antara Negara

Indonesia dengan Negara Belanda, dengan hukum perdata dan dengan hukum

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, didapat bahwa

Pengaturan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap telah cukup jelas

dan tegas.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan kebijakan pemberian ganti

kerugian terhadap korban salah tangkap ini yaitu agar pemerintah secepatnya

mengubah aturan pelaksana mengenai tata cara pemberian ganti kerugian terhadap

korban salah tangkap yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 92 Tahun 2015. Kesesuaian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan

prosedur pemberian ganti kerugian dan jaminan kepastian mengenai batas waktu

pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Hal ini sangat

diperlukan agar tercipta kepastian hukum dalam memberikan jaminan terhadap

keadilan bagi korban salah tangkap.
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