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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA PERTANIAN 

MEMBAWA DAGING BABI HUTAN TANPA DOKUMEN 

 

Oleh 

ALENTIN PUTRI ADHA 

 

 

Membawa atau mengirim daging babi hutan tanpa dokumen merupakan masalah yang sangat 

kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan 

melibatkan kerja sama multidisplliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Salah satu lembaga yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan membawa/mengirim daging babi hutan 

tanpa dokumen adalah Balai karantina Pertanian Provinsi Lampung. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap  tindak pidana karantina 

pertanian membawa daging babi hutan tanpa dokumen? Apakah faktor yang menghambat 

penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina pertanian membawa daging babi hutan 

tanpa dokumen?  

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normative dan pendekatan yuridis 

empiris. Responden penelitian adalah Petugas Balai Karantina Pertanian Provinsi Lampung 

sebanyak 4 (empat) orang dan Akademisi Fakultas hukum Universitas Lampung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data di análisis secara 

kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secaara induktif, yaitu cara berfikir yang 

didasarkan pada berbagai hal yang bersifaat khusus dan kemudian ditarik suatu kesimpulan 

yang bersifat umum. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Karantina Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa dokumen 

yaitu, pada tahap formulasi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina 

Pertania Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen menerapkan undang-undang yang 

telah ditetapkan. Pada tahap aplikasi aparat penegak hukum tidak melaksanakan sepenuhnya 

hukuman yang ada dalam pasal karena penahanan yang hanya 3 (tiga) tahun penjara dan 

denda sebanyak Rp 150.000.000,00, maka aparat penegak hukum tidak dapat menahan 

pelaku pembawa/pengirim daging babi hutan sebab hukuman penahanan di bawah 5 (lima) 

tahun penjara bersifat subsider (hukuman pengganti), dan pada tahap eksekusi aparat penegak 

hukum melakukan penahanan terhadap barang bawaan yang kemudian akan di musnahkan. 

Faktor penghambat Pengekan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Pertanian 

Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen adalah faktor aparat penegak hukum yang  
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kurang dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas (prosesionalisme kerja). Faktor masyarakat 

yang kurang memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan kepada aparat penegak 

hukum apabila mengetahui pelanggaran tindak pidana. 

 

Saran dalam penelitian ini hendaknya diperbaharuinya undang-undang yang digunakan 

karena lemahnya dasar hukum yang di gunakan terhadap pelanggar tindak pidana karantina 

pertanian membawa daging babi hutan tanpa dokumen serta meningkatkan kualitas kinerja 

aparat penegak hukum serta menimbulkan rasa kepedulian, keberanian terhadap masyarakat 

agar masyarakat berani melaporkan jika ternyadinya pelanggaran tindak pidana. 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina Pertanian, Daging Babi 

Hutan Tanpa Dokumen.  
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I PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kebutuhan  konsumen  akan  pangan  asal  hewani  (khususnya  daging)  yang 

terus bertambah menuntut penyediaannya yang semakin banyak pula. Hal ini 

dipicu dengan  meningkatnya  kesadaran  manusia  akan  pentingnya  kebutuhan  

gizi  yang berasal  dari  daging  hewani.  Keadaan  tersebut  juga  didorong  oleh  

meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup manusia sehingga tingkat permintaan 

daging hewani meningkat pula. Tidak dapat dipungkiri saat ini mulai banyak 

ditemukan kasus beredarnya produk daging yang tidak sehat, yaitu produk yang 

tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan, baik pada produk 

domestik maupun ekspor impor.  

 

Salah  satu  sebab  yang  mendorong  merebaknya  peredaran  daging  tidak  sehat  

ini adalah  kurangnya pengetahuan  dan kemampuan  konsumen  untuk memilih 

produk (daging)  secara  tepat,  benar  dan  aman.  Konsumen  cenderung  

membeli  makanan dengan harga murah tanpa memperhatikan kualitas sehingga 

mendorong pelaku usaha yang tidak  bertanggung  jawab  untuk  meraih  

keuntungan  besar  tanpa  memikirkan kerugian yang dapat diderita oleh 

konsumen. 
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Seiring dengan permintaan yang meningkat maka wajar jika harga-harga 

kebutuhan pokok melonjak jauh. Terutama untuk membelanjakan bahan 

kebutuhan pokok (pangan). Kenyataan di lapangan walaupun harga kebutuhan 

pokok naik ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. 

Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pokok terutama pangan terkadang 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk 

memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara instan. Salah satunya adalah 

menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hal ini 

menyebabkan maraknya peredaran daging babi hutan. Karena hal ini pedagang 

memanfaatkan kesempatan dikala harga daging sapi melonjak naik. Di beberapa 

tempat, harga  daging sapi naik menjadi Rp. 100.000,00-/kg bahkan ada yang 

mencapai Rp. 120.000,00-/kg. Kenaikan harga daging sapi terjadi sebagai akibat 

dari meningkatnya permintaan daging sapi sedangkan pasokan tidak bertambah
1
.  

 

Menurut Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, persediaan daging sapi 

defisit akibat permintaan daging yang melebihi kemampuan penyediaan yang 

hanya sebesar 54.585 ton. Di tengah tingginya harga daging, beberapa kalangan 

menganggap keberadaan daging babi hutan yang dijual murah sebagai solusi. Ada 

beberapa oknum yang mengirimkan daging babi hutan ini untuk diperjual belikan 

tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih. 

 

 

                                                           
1 http://gokvina.blogspot.com/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-html/  

http://gokvina.blogspot.com/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-html/
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Segi kesehatan, dapat dipastikan bila daging babi hutan itu akan mengganggu 

kesehatan. Yang lebih mengkhawatirkan  dari segi agama, karena Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) sudah mengharamkan daging campur daging babi hutan 

diperjual belikan dikarenakan keberadaan perdagangan ragam daging secara nyata 

membuka peluang bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan haram. Fatwa 

haram ini di dasari oleh adanya perlakuan salah terhadap daging
2
. 

 

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada 

Pasal 4(c) diungkapkan bila menjadi hak konsumen untuk mengetahui informasi 

kualitas produk secara jujur. Di Pasal 8 dan 9 diulas perbuatan-perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha. Bahkan di Pasal 62, dijelaskan bila pelaku usaha yang 

melanggar bisa dikenai pidana denda hingga 2 milyar rupiah serta sanksi pidana 

kurungan paling lama 5 tahun
3
. Pemerintah juga bisa mengacu pada pelaku 

perdagangan daging bermasalah bisa dikenakan pasal- pasal pidana yang diatur 

dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), khususnya dengan pasal 

pidana penipuan
4
. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mempunyai 

peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan daging bermasalah Koordinasi juga 

harus dilakukan antara aparat Kepolisian, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, 

Dinas Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Pemerintah harus sering mengadakan pengawasan secara rutin. 

 

                                                           
2
 https://ananta.wordpress.com200/10/09/daging-oplosan-dan-gelonggongan--suatu-praktek-keji/ 

3 AZ. Nasution, Tujuan dan Hukum: Tinjauan social, Ekonomi dan Hukum pada 

Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakata;Pustaka Sinar Harapan,1995,hlm 71   
4
 Pasal 378, 382 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

https://ananta.wordpress.com200/10/09/daging-oplosan-dan-gelonggongan--suatu-praktek-keji/
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Provinsi lampung yang merupakan pintu gerbang pulau Sumatra dengan 

topografinya dikelilingi oleh pegunungan serta mempunyai tanah yang subur 

sedikit berbukit dan datar sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat 

ideal. Dengan kondisi topografi tersebut banyak dihasilkan berbagai jenis 

komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan merupakan pemasok 

kebutuhan pasar baik tingkat domestik maupun internasional. Hal ini dapat 

terlihat dari adanya aktifitas tataniaga berbagai jenis komoditif yang 

dilalullintaskan melalui Pelabuhan Laut Panjang, Pelabuhan Penyebrangan 

Bakauheni, Bandara Raden Inten II dan Kantor Pos Bandar lampung. 

Adanya peningkatan tersebut diatas membawa dampak terhadap tingginya resiko 

penyebrangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama 

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sehingga terhadap resiko tersebut mutlak 

diwaspadai oleh jajaran Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung. Hal lain yang perlu dijaga seiring dengan tugas tambahan Karantina 

Pertanian adalah pengawasan terhadap keamanan pangan seger baik hewani 

maupun nabati yang menyangkut keamanan pangan, keamanan pakan dan 

keamanan lingkungan. Kemanan pangan hal ini pangan segar asal hewan  dan 

pangan asal tumbuhan. Tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung adalah melaksanakan kegiatan oprasional perkarantinaan hewan 

dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 

Maksud dan tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai 

bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

penggunaan dana dan fasilitas atau sarana yang dikelola oleh UPT Balai 
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Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung selama satu tahun anggaran mulai 

dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, dan bertujuan untuk 

memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan 

oprasional dan administratife yang disusun sebagai pertanggung jawaban selama 

tahun anggaran tersebut. Dalam kaitannya kegiatan Balai Karantina Pertanian 

melupiti kegiatan pengawasan, kegiatan operasi bersama instansi terkait, kegiatan 

intelijen dan operasi bersama instansi terkait, kegiatan pengawalan dan kegiatan 

penahanan. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Pasal 

31  

“Barang siapa dengan sengaja melanggar yaitu mengirim media pembawa hama 

dan penyakit hewan karantina dari suatuarea ke área lain di dalam wilayah negara 

RI, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan daari área asal bagi hewan, bahan asal 

hewan, hasil bahan asal hewan serta wajib dilaporkan dan diserahkan kepada 

petugaas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan 

karantina dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).” 

 

Kegiatan penahanan yang dilakukan selama tahun 2015 adalah penahanan 

terhadap media pembawa yang dilalulintaskan antar area atau domestik. Kegiatan 

penahanan terhadap media pembawa domestik daging babi hutan asal Sumatra 

Selatan, Jambi dan Bengkulu sebanyak 38.225kg (tiga puluh delapan ribu dua 

ratus dua puluh lima). Penahanan dilakuka karena tidak dilengkapi dokumen 

persyaratan dan tidak tidak dilaporkan ke petugas karantina sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang 

karantina hewan, ikan dan tumbuhan. 

Sampai dengan akhir tahun 2015 proses penyidikan dan penyelidikan masih 

berlangsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Karantina Pertanian. 
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Sedangkan penahanan dan penolakan pada kegiatan domestik secara umum 

disebabkan tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada 

asaat dilalulintaskan serta beberapa komoditas yang dilarang pengeluaran atau 

pemasukannya. 

Tabel 1.1.Penahanan dan Penolakan Import dan Domestik KH dan KT tahun 2015  

NO TGL KOMODITI KEG 
PENAHANAN PENOLAKAN 

KET 
Jumlah Sat Frek Jml Sat Frek 

1 02 Mar 15 
Daging babi 

hutan 
DK 5.500 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

2 05 Mar 15 
Daging babi 

hutan 
DK 1.215 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

3 25 Mar 15 Bibit telur IM 10 Btr 1 - - - Dimusnahkan 

4 04 April 15 

Mawar,sawi,sem

angka,bunga 

lavender,bunga 

mawar,cabe,jagu

ng,mentimun,bu

nga 

aster,tomat,jeruk 

tanaman 

IM 80 pkt 10 - - - Dimusnahkan 

5 12 April 15 
Daging babi 

hutan 
DK 6.600 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

6 02 Mei 15 
Daging babi 

hutan 
 1.050 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

7 14 Mei 15 
Daging babi 

hutan 
 250 Kg 1 - - - Dimusnahkan 
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8 20 Mei 15 
Daging babi 

hutan 
 750 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

9 21 Mei 15 
Daging babi 

hutan 
 560 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

10 15 Juni 15 
Daging babi 

hutan 
 1.000 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

11 20 Juni 15 
Daging babi 

hutan 
 550 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

12 30 Juni 15 
Daging babi 

hutan 
 1.500 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

13 01 Jul 15 
Daging babi 

hutan 
 4.500 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

14 09 Jul 15 
Daging babi 

hutan 
 630 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

15 01 Ags 15 
Daging babi 

hutan 
 1.680 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

16 03 Ags 15 
Daging babi 

hutan 
 3.000 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

17 10 Sep 15 
Daging babi 

hutan 
 4.000 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

18 29 Nov 15 
Daging babi 

hutan 
 1.000 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

19 01 Des 15 
Daging babi 

hutan 
 450 Kg 1 - - - Dimusnahkan 

20 29 Des 15 Benih wortel  1.300 Kg 1 - - - 
Belum 

dimusnahkan 

  Frekwensi    32  - -  
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Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina 

Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen. 

 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN  dan RUANG LINGKUP 

 

 

1. Permasalahan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Pertanian 

Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen? 

b. Apakah Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Karantina Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen? 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum 

Pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang penegakan hukum bagi orang 

yang membawa daging babi hutan tanpa dokumen dan faktor yang mempengaruhi 

Penegakan Hukum bagi orang yang Membawa Daging Babi Hutan Tanpa 

Dokumen. Pengiriman Daging Babi Hutan ini terjadi di Pelabuhan Bakauheni 

pada Agustus 2016. 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

 

 

1. Tujuan Penelitian  
 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina 

Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen. 

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Karantina Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen. 

 

2. Manfaat Penelitian  
 

Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

penelitian skripsi ini juga bermanfaat untuk  

a. Manfaat Secara Teoritis  

Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun 

kalangan masyarakat terutama di wilayah hukum tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan membawa daging babi hutan, mulai dari aturan hukum 

terhadap membawa daging babi hutan, faktor dan dampak membawa daging 

babi hutan tanpa dokumen terkait dengan persyaratan karantina pertanian.   

 

b. Manfaat Secara Praktis  

Sebagai pedoman dalam membantu para penegak hukum untuk melakukan 

pemberantasan pembawa daging babi hutan tanpa dokumen, agar masyarakat  

menjadi lebih sadar untuk melaporkan apabila menemukan pembawa daging 

babi hutan serta agar dapat meningkatkan kerja sama antara pihak Kepolisian 
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dengan balai karantina pertanian dalam rangka mengupayakan penegakan 

hukum terhadap pembawa daging babi hutan tanpa dokumen. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 
 

Kerangka teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang 

relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum
5
. Berdasarkan definisi tersebut maka 

kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Teori Penegakan Hukum Pidana 
 

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan 

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna 

menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, penegakan 

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum yaitu 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan
6
,. 

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang 

baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

                                                           
5
 Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum.universitas Indonesia press: Jakarta. 

1983:hlm.73 

6
 Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung.1983.hlm 24 
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Suatu negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat 

control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga 

sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu 

masyarakat. 

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap
7
 yaitu : 

1) Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadan 

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna.  Terhadap kebijakan legislatif. 

2) Tahap Aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 

kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan 

tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan 

dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut terhadap kebijakan 

yudukatif. 

                                                           
7 Roscoe Pound (1870-1874) mengemukakan bahwa salah seorang menanggulangi kejahatan 

dalam penegakan hukum pidana yang rasional terdapat tiga tahap (formulasi, aplikasi,eksekusi). 
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3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 

undang-undang melaui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya 

guna
8
. 

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :  

1) Substansi Hukum adalah Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat 

ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri  

2) Aparat Penegak Hukum adalah Komponen yang bersifat struktural ini 

menunjukan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum  

3) Sarana dan Prasarana adalah sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai 

faktor pendukung untuk mencapai tujuan  

4) Masyarakat adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah 

satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan  

5) Budaya adalah hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup
 9

   

                                                           
8
 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti: 

Bandung.hlm 173 

9
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi 1 Cetakan 

Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 8-11 



13 

 

 

 

2. Konseptual  
 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi focus pengamatan 

dalam penelitian
10

. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penegakan Hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan keinginan 

hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan 

dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan
11

. 

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang sengaja atau 

tidak disengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
12

 

c. Karantina Pertanian adalah tempat pengasinagan dan/atau tindakan sebagai 

upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme 

pengganggu dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, 

atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia
13

. 

d. Babi Hutan adalah nama umum yang disematkan kepada jenis-jenis babi liar 

yang umumnya hidup di hutan. Sebetulnya babi asli Indonesia adalah babi 

hutan yang sekarang masih berkeliaran di hutan-hutan. 

                                                           
10

 Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum.universitas Indonesia press: Jakarta. 1983. 

11
Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung.1983.hlm 24 

12
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana.Rineka Cipta:Jakarta.1983.  

13
 UU No 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. 
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e. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai 

bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian) atau 

barang cetakan atau naskah karangan, rekaman suara, gambar yang dapat 

dijadikan bukti keterangan. 
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E. Sistematika Penulisan  

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka  

penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun 

sebagai berikut :  

 

I.  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat 

dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap 

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat 

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan 

konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu 

pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai pengertian penegakan hukum, 

pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penipuan, serta pengertian 

aturan hukum balai karantina pertanian terhadap membawa daging babi hutan.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian 

berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan 

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis 

data yang telah didapat.  
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta 

menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang 

penegakan hukum bagi orang yang membawa daging babi hutan tanpa dokumen 

dan faktor mempengaruhi penegakan hukum bagi orang yang membawa daging 

babi hutan tanpa dokumen. 

 

V.  PENUTUP  

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran-saran 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 
 

 

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, eseorang mempunyai 

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan 

orang tersebut
14

. 

 

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang 

menyebabkan terjadinya suatu tindak kriminal menyebabkan orang tersebut 

menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut 

dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum 

perundang-undangan yang berlaku
15

. 

Secara yurudis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sesab itu setiap perbuatan yang dilarang 

                                                           
14

 Andi Hamzah. Asas-asas hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.2001. 

15
 Kartini Kartono. Patologi social. Jakarta: Rajawali Press.2001 
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oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

 

Batasan penjelasan diatas sesuai dengan pendapat dari apa yang dikemukakan 

yang menyatakan bahwa tingkah laku yang jhat immoral dan anti social akan 

menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat 

dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka 

setiap warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-

lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

lembaga pemasyarakatan dan lai-lain wajib menanggulangi setiap tindakan 

kejahatan atau criminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan 

menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan 

peratiran pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku 

kriminal akan diberian sanksi hukum akibat pemidanaan. Seanksi tersebut 

merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat
16

. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. 

                                                           
16

 Moeljatno. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.hlm:126 
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B. Pengertian Penegakan Hukum  

 

 

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang
17

. 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.  

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu 

sebagai berikut :   

                                                           
17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002,hlm. 

109   
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a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali. 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual. 

c. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber 

daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi 

masyarakat
18

. 

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui 

proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana 

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan 

tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, 

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam 

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 

larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku 

                                                           
18

 Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan KaranganBuku 

Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1997.    
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dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula
19

. 

 

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum 

ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan 

tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk:  

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 

dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan 

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;  

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut
20

. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung 

keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-

                                                           
19 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15   
20

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,BinaAksara, 

Yogyakarta, 2002, hlm. 1  
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pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan 

yang diancam hukuman yang merupakan suatu  penderitaan atau siksaan, 

selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum 

yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai 

kepentingan umum.  

 

Adapun teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Secara umum 

penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana 

hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan 

terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut,  penegakan hukum adalah suatu 

proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan 

pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum 

menjadi kenyataan. 

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nila-nilai yang terjabarkan didalam kaedah kaedah tang 

baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya 

keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa factor yang 

mempunyai arti yang netral sehingga dampak negative atau positifnya terletak 

pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan 

dengan eratnya merupakan esensi serta tolak ukur dari effektivitas penegakan 

hukum. 
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Di dalam suatu negara yang sedang membangun fungsi hukum tidak hanya 

sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi 

juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu 

masyarakat. 

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu
21

 : 

a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadan 

dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 

keadilan dan daya guna. Terhadap kebijakan legislatif.  

b. Tahap Aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 

kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan 

tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan 

dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut terhadap kebijakan 

yudukatif. Tahap ini dilakukan oleh aparat hukum kepolisian dan kehakiman. 
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 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti: 

Bandung.hlm 173 
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c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 

undang-undang melaui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh 

pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya 

guna. Tahap ini dilakukan oleh hakim berupa putusan yang inkrah. 

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus 

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang 

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan/ 

penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan 

suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebanya dengan kata lain sanksi 

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar 

pengobatan simptomatik. 

Selain itu kebijakan criminal juga merupakan bagian dari kebijakan sosial. 

Kebijakan sosial dapat diartian sebagai usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat
22

. 

Jadi secara singkat dapat dikatan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari 

kebijakan criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. 

                                                           
22 Barda Nawawi Arief.Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2005.hlm 4. 
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Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik criminal) menggunakan dua saran, yaitu : 

1) Kebijakan pidana dengan sarana penal 

Sarana penal adalah penanggulangannkejahatan dengan menggunaka hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah central, yaitu perbuatan apa 

yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya 

digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. 

2) Kebijakan pidana dengan sarana non penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya 

kejahatan
23

 

 

C. Balai Karantina Pertanian 

Karantina adalah tempat pengasinagan dan/atau tindakan sebagai upaya 

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme 

pengganggu dari Luar Negeri dan dari satu area ke area lain di Dalam Negeri, atau 

keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegah masuk dan 

tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme 

pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam 
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negeri atau keluarnya dari dalam wilayah. Hama dan penyakit hewan, atau 

organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, 

mengganggu kehidupan atau penyenan kematian hewan, ikan dan tumbuhan. 

 

Hama dan penyakit hewan Karantina adalah semua hama dan penyakit hewan 

yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya kedalam, tersebarnya 

didalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Indonesia. Yang termasuk dari hama 

dan penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan maupun hewana adalah 

semua hama dan penyakit atau organisme pengganggu yang ditetapkan 

pemerintah untuk dicegah masuknya kedalam wilayah. 

Media pembawa hama penyakit hewan Karantina adalah hewan, bahan asal 

hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau 

benda lainnya yang dapat membawa hama dan penyakit hewan Karantina, hama 

dan penyakit ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 

Yang dimaksud dengan hewan adalah semua binatang yang hidup didarat baik 

yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Sedangkan bahan hasil hewan 

adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. Dan hasil 

bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah 

 

Maksud dan tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai 

bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

penggunaan dana dan fasilitass atau sarana yang dikelola oleh UPT Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung selama satu tahun anggaran mulai 

dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, dan bertujuan untuk 



27 

 

 

 

memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan 

oprasional dan administrative yang disusun sebagai pertanggung jawaban selama 

tahun anggaran tersebut. Dalam kaitannya kegiatan Balai Karantina Pertanian 

meliputi kegiatan pengawasan, kegiatan operasi bersama instansi terkait, kegiatan 

intelijen dan operasi bersama instansi terkait, kegiatan pengawalan dan kegiatan 

penahanan. Dan tugas pokok fungsi Balai Karantina Pertanian kelas I Bandar 

Lampung adalah melaksanakan kegiatan oprasional perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dan nabati. 

 

Melalui tugas dan pokok fungsi tersebut Karantina Pertanian berperan aktif dalam 

mendukung keberhasilan program peningkatan kualitas pengkarantinaan pertanian 

dan pengawasan keamanan hayati, meningkatnya efektifitas Pelayanan Karantina 

dan Pengawasan Keamanan Hayati, peningkatan ketahanan pangan nasional, 

memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis dalam rangka 

akselerasi ekspor produk pertanian. Disamping itu upaya pencegahan masuknya 

berbagai penyakit hewan dan tumbuhan eksotik, pengendalian, pencegahan 

penyebaran penyakit hewan dan tumbuhan menular berbahaya yang belum ada di 

Indonesia maupun yang telah, namun masih terbatas pada daerah tertentu agar 

tidak meluas kedaerah lain serta memberikan jaminan kualitas hewan dan 

tumbuhan serta produk melalui sertifikat karantina hewan dan tumbuhan telah 

dilakukan dengan penguatan disegalla bidang baik peningkatan kualitas dan 

kompetensi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasaranan pendukung 
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lainnya seperti sarana tehnologi IT, saranan laboratorium, seta kerja sama dengan 

lembaga lainnya maupun pengembangan peran serta masyarakat. 

Balai Karantina Pertanian Kelas I bandar Lampung merupakan Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian yang berada di Wilayah Provinsi 

Lampung, berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Nomor 

22/Permentan/QT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksanaan Teknis Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung terdiri dari : 

1. Kepala Balai 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan 

4. Kepala Seksi pengawasan dan Penindakan 

 

Serta mempunyai 4 (empat) wilayah kerja yaitu : 

1. Pelabuhan Laut Panjang 

2. Pelabuhan Penyebrangan Baakauheni 

3. Bandaran Radin Inten II Beranti 

4. Kantor Pos Besar Bandar Lampung 

 

D. Pengertian Penipuan  
 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, 

perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), 

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan 
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berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh)
24

. Dengan 

demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu 

orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak 

jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain 

untuk kepentingan dirinya atau kelompok.  

  

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai 

sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan 

penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk 

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai 

penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh 

Moeljatno bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau 

martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, 

karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun
25

. 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan 

Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan 

adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama 

palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada 

                                                           
24 Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. 2009. hlm. 364  

25 Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta. Bumi Aksara. 2007. 

hlm.133  
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hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 

demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
26

 

 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang 

dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan 

bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan 

benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan 

sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu 

adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk 

meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan 

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, 

begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan 

perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang 

sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan 

kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak 

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang 

pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala 

besar.  

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan 

antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan 

dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, 

yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda 

                                                           
26 R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya. Usaha 

Nasional.1980. hlm. 396-397  
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yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta 

kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.   

  

Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada 

Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok 

dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipun. 

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pdana Penipuan memiliki 

unsur pokok, yakni :   

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan 

terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, 

jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat 

terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang 

menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.   

 

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama 

palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian 

kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana 

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang
27

. 
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Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain 

adalah sebagai berikut :   

a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si 

penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia 

sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan 

belit dusta.   

b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-

perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu 

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 

orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau 

tindakan.   

c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah 

bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau 

keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang 

yang ada dalam keadaan itu.   

d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup 

sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya 8 

Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara 

berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan 

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka 

secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah 

merupakan suatu kebenaran
28

. 

                                                           
28
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3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi 

utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat 

penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam 

arrest-nya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan 

sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang 

dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat 

penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa 

menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat 

tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang 

yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat 

penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga 

orang tersebut menyerahkan sesuatu barang
29

. 

 

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai 

berikut :   

a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang 

atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh 

yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak 

selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.   
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b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain 

tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan 

orang yang menyerahkan barang itu.   

c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan 

barang itu dengan jalan :  

1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.  

2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam 

Pasal 378 KUHP
30

. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang 

baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di 

dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 

KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi 

pidana sesuai perbuatannya.  

 

E. Pengertian Penyelundupan Barang 
 

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, 

kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-

sembunyi atau secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena 

menyelundupkan barang terlarang. 

Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata Smuggle diartikan 

“to import or exsport secretly contrary to the law and especially without paying 

duties import or exsport something in violation of the customs law”. (mengimpor 
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atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tak sesuai dengan hukum dan 

khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang 

merupakan pelanggaran peraturan pabean)
31

. 

 

Dalam kamus bahasa Belanda-Indonesia, smokkel diartikan penyelundupan. Pasal 

7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan dengan “Pegawai-

pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak di luar 

maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, 

barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang yang 

sedang diangkut, memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan di 

tasik-tasik, memerintahkan berhenti alat-alat pengangkutan lain atau orang-orang 

yang sedang mengangkut, memerintahkan membongkar sesuatu alat 

pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa 

yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan untuk mencegah penyelundupan. 

Meneliti Perundang-Undangan, Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 

memuat arti penyelundupan sebagai berikut: 

Penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pegeluaran barang atau 

uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari 

luar negeri ke Indonesia (impor). 

Jenis-Jenis Penyelundupan Barang  

 

 

                                                           
31
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1. Penyelundupan Fisik 

Penyelundupan fisik adalah setiap kegiatan memasukkan atau mengeluarkan 

barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen). Umumnya Para sarjana telah 

sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam Pasal 26b 

RO (Rechtenordonnatie, artinya Ordanansi Bea)  adalah “barangsiapa yang 

mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau 

mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan 

dari ordonansi ini dan dari regelemen-regelemen yang terlampir padanya atau 

yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan 

dengan sesuatu ketetuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua 

Pasal 3. 

 

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjuk Pasal 26b 

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan 

regelemen-regelemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan 

dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam 

Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-

daerah, di mana barang-barang yang di tunjuknya dilarang diangkut dan/atau 

dalam sebuah bangunan atau di pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan 

dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain 

yang ditunjuknya.” 

 

2. Penyelundupan Adminitrasi  

Penyelundupan administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau 

mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis 

atau harga barang yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan 

penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2)c OB 

yaitu: 
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“Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam 

pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, 

pengiriman ke dalam atau ke laur daerah pabean atau pembongkaran atau 

dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas 

dengan barang-barang lain.” 

 

Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai 

penyelundupa administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau 

harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara 

utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah ada dipelabuhan, maka 

dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26b 

OB. 

 

F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan 

langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. 

Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah 

mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang 

berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya 

adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan 

adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka.  

 

Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan 

kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini 

merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan 

interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus 

secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk 
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perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan 

keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus 

yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang 

akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya
32

. 

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor 

yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. 

 

 Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :  

1. Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak 

dankewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, 

termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap 

korbanseringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. 

Upayapenegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbagi 

denganperasaan keadilan, termasuk di dalamnya rasa keadilan para korban 

kejahatan.  

2. Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif 

(uncooperative victims of crime) dengan aparat penegak hukum, merupakan 

salahsatu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana 

terhadap hakhakdan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi 

ditambah dengankecenderungan yang “offender centered” yang 

mengakibatkan kurangnyadukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. 

Sikap kurang loyal di atasakan lebih mengemuka manakala korban harus pula 

berfungsi sebagai saksi yangmemberikan kesaksian secara benar dibawah 
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sumpah. Jika ternyata kesaksiankorban tidak benar atau palsu dan 

memberatkan tersangka atau terdakwa, iadiancam dengan pidana penjara 

maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) KUHP dengan tuduhan 

memberikan kesaksian palsu).  

3. Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin 

daribanyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem 

peradilanpidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan 

akhir. Dalamhal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan 

tertulis harus puladiperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam 

melihat suatu perkara.Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradian 

pidana senantiasamemiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum 

untuk menegakkanhukum negara dan tanggung jawab moral untuk mlindungi, 

memulihkan danmenjunjung tinggi harkat martabat manusia. Apabila terjadi 

penyimpanganterhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan 

menimbulkan efek negatifterhadap tersangka maupun korban. Dengan kata 

lain, penyimpangan di atas akanmenjadikan sistem peradilan pidana sebagai 

faktor kriminogen dan sekaligusfaktor viktimogen. Terhadap tersangka, ia 

akan menjadi korban struktural (structural victims), misalnya karena 

penangkapan dan penahanan yang tidak sah,sedangkan terhadap korban selain 

ia telah menjadi korban kejahatan harus pulamenjadi korban sistem peradilan 

pidana yang dalam mekanismenya kurangmemperhatikan hak-hak dan 

perlindungan korban yang merupakan bagianintegral dari keseluruhan sistem 

peradilan pidana
33

. 

                                                           
33 Ibid  
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Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri 

dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi
34

, yaitu :  

a. substansi hukum   

Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu 

sendiri. menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya 

kaidah hukum, yaitu :   

1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai 

dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat 

berlakunya suatu kaidah hukum.   

2) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara 

efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima 

masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.   

3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai 

nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah 

hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius 

constituendum ). 

 

b. Aparat Penegak Hukum   

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukan adanya kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, 

fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu 
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antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.   

Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang 

tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum 

pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural 

ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu 

harusnya bekerja.   

 

c. Sarana dan Prasarana   

Sarana dan prasarana dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.   

  

d. Masyarakat   

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat 

kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan 

tersebut memang berfungsi.   

 

e. Budaya 

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup
35

. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas 

                                                           
35 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi 1 Cetakan 

Ketujuh. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. hlm. 8-11 
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penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia.  

 

1. Undang-undang  

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum 

dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya 

undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar 

undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut 

antara lain:  

1. Undang-undang tidak berlaku surut. 

2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,  

3. mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 

4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan 

berlaku terdahulu.  

6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 

7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian 

ataupun pembaharuan (inovasi).  

 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya 

mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan 
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sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat 

diterima oleh mereka.   

 

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang 

seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan 

tersebut, adalah: 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain 

dengan siapa dia berinteraksi. 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi. 

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga 

sulit sekali untuk membuat proyeksi. 

4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan material. 

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme.  

 

Halangan-halangan tersebut dapat di atasi dengan membiasakan diri dengan 

sikap-sikap, sebagai berikut: 

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.  

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang 

ada pada saat itu. 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 

4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya. 

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 

urutan. 

6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya. 

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib. 

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia. 
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9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri 

dan ihak lain. 

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 

penalaran dan perhitingan yang mantap.  

 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.  

 

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak 

hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, 

sebagai berikut: 

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul. 

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.  

3. Yang kurang-ditambah.  

4. Yang macet-dilancarkan. 

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.  

 

 

4. Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat 

Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 
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bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.  

 

5. Faktor Budayaan  

Budaya(system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa 

yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:  

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman. 

2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan. 

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.  

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat 

bagi masyarakat. Penetapan tentang prilaku yang melanggar hukum senantiasa 

dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegaknya. Hal ini tergantung 

pada beberapa faktor, diantaranya: 

a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak 

dengan nilai-nilai masyarakat. 

b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan 

melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum. 

c. Kemampuan dan kewibawaan dari para organisasi penegak hukum.
36

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum bagi 

korban kejahatan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang 

                                                           
36

 Harun M Husen , 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta:Rineka Cipta, 

hal 41. 
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dimiliki oleh korban itu sendiri. Faktor kepribadian ini lebih cenderung pada 

tingkat kepercayaan korban (masyarakat) kepada sistem peradilan pidana yang 

telah diimplementasikan di Indonesia.  

Selanjutnya, selain faktor kepribadian dari korban tersebut, tidak kalah penting 

apabila dilihat dari segi faktor dari kaidah hukum itu sendiri, aparat penegak 

hukum, fasilitas dan kebudayaan. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut saling 

berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga faktor-faktor tersebut 

tidak dapat dipisahkan dalam mempengaruhi dalam perlindungan maupun 

penegakan hukum yang ideal diharapkan oleh masyarakat 
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III METODE PENELITIAN 
  

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan 

suatu penelitian guna dapat mengolah dan menyimpulkan data serta memecahkan 

suatu permasalahan. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan kegiatan 

yang terdiri dari beberapa langkah yaitu :  

 

A. Pendekatan Masalah  
 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, 

doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan 

dengan permasalahan yaitu hukum pidana terhadap pengiriman daging tanpa 

dokumen.   

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah 

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini 
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merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam 

kerangka penemuan-penemuan ilmiah.
37

 

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau 

berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, 

sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan 

efektifitas hukum.  

  

B. Sumber dan Jenis Data  
 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian pustaka (library research). Jenis data pada penulisan ini menggunakan 

jenis data sekunder dan data primer.  

 

1 Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
38

 

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan 

yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan 

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung.  

 

2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

                                                           
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta.Rajawali Press. 2006. hlm. 15  

38
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Op Cit. hlm. 12 
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mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan. 

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

4) Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang  Karantina Hewan, Ikan 

dan Tumbuhan 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. 

  

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

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri 

kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, pendapat para ahli dalam berbagai 

literature/buku,dokumentasi, berita di koran, serta penelusuran website.  
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C. Penentuan Narasumber  
 

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai 

masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang 

menjadi narasumber adalah :   

1. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung  = 1 orang 

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil     = 2 orang 

3. Kepala Seksi karantina Hewan     = 1 orang 

4. Akademisi Fakultas Hukum UNILA    = 1 orang 

Jumlah        = 5 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

 

1. Pengumpulan Data   
 

Pengumpulan data dalam rangka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut :  

a. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan 

pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan 

hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan 

literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.     

b. Studi Lapangan (Field Research)  

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara 

langsung dari narasumber. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara.     
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2. Pengolahan Data  
 

Data yang diperoleh dari data skunder kemudian dilakukan metode sebagai 

berikut :  

a. Editing   

Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah 

masih terdapatkekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan 

penulisan yang akan dibahas.  

b. Klasifikasi   

Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing 

data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah 

pembahasan.  

c. Sistematisasi  

Sistematisasi yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis.   

 

E. Analisis Data  
 

Analisis terhadap data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari 

data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan 

secara umum, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan. 
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V PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Pertanian Membawa 

Daging Babi Hutan Tanpa yaitu, pada tahap formulasi dalam Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Pertania Membawa Daging Babi 

Hutan Tanpa Dokumen menerapkan undang-undang yang telah ditetapkan. 

Pada tahap aplikasi aparat penegak hukum tidak melaksanakan sepenuhnya 

hukuman yang ada dalam pasal karena penahanan yang hanya 3 (tiga) tahun 

penjara dan denda sebanyak Rp.150.000.000,00, maka aparat penegak hukum 

tidak dapat menahan pelaku pembawa/pengirim daging babi hutan sebab 

hukuman penahanan di bawah 5 (lima) tahun penjara bersifat subsider 

(hukuman pengganti), dan pada tahap eksekusi aparat penegak hukum 

melakukan penahanan terhadap barang bawaan yang kemudian akan di 

musnahkan . 

 

2. Faktor penghambat Pengekan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina 

Pertanian Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen adalah faktor aparat 

penegak hukum yang kurang dalam kuantitas (jumlah) dan kualitas 
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(prosesionalisme kerja). Dan faktor masyarakat yang kurang memiliki 

kepedulian dan keberanian dalam melaporkan kepada aparat penegak hukum 

apabila mengetahui pelanggaran tindak pidana. 

 

B. Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Hendaknya diperbaharuinya undang-undang yang digunakan karena lemahnya 

dasar hukum yang di gunakan terhadap Tindak Pidana Karantina Pertanian 

Membawa Daging Babi Hutan Tanpa Dokumen. 

 

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas kinerja aparat penegak hukum serta 

menimbulkan rasa kepedulian, keberanian terhadap masyarakat agar 

masyarakat berani melaporkan jika ternyadinya pelanggaran tindak pidana. 
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