
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk 

bersubsidi yang terjadi dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, jalur non penal 

dan penal. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu 

dengan lebih diarahkan kepada sifat sosialisasi peraturan perundang-undangan 

khususnya yang mengatur tentang penimbunan pupuk bersubsidi. Sedangkan 

jalur penal yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan atau tindak 

pidana, dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan 

untuk selanjutnya dapat diproses melalui Pengadilan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

 

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi antara lain: 

a. Undang-undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau UUTPE masih bersifat Undang-

Undang Darurat sehingga pengaturan dan penjatuhan sanksi pidananya 
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perlu diperbaharui karena masih menggunakan sistem Undang-Undang 

Dasar Sementara, kemudian unsur-unsur kurang jelas sehingga tidak bisa 

membuat jera. 

b.Faktor aparat penegak hukum, yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh di 

lapangan, penegak hukum sepertinya menilai persoalan ini ringan. Selain 

itu, personil yang khusus menangani tindak pidana ini juga sedikit. 

Perhatian penegak hukum, khusus nya kepolisian lebih terfokus pada 

kejahatan-kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perampokan, 

pencurian, pemerkosaan, dll yang memang lebih sering terjadi 

dibandingkan tindak pidana khusus seperti tindak pidana penimbunan 

pupuk bersubsidi ini. 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas, dalam melaksanakan Patroli yang daya 

jangkaunya luas, Polres Lampung Selatan kekurangan mobil patroli, hal 

tersebut membuat anggota kepolisian tidak maksimal dalam melakukan 

patroli dan monitoring. 

d. Faktor Masyarakat, Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah 

menjadikan penegakan hukum terhadap penimbun pupuk bersubsidi akan 

sulit dilakukan. Hal tersebut tentu saja akan merugikan bagi 

keberlangsungan kehidupan hukum, sebab hukum telah kehilangan salah 

satu subjek yang terpenting dalam penegakan hukum yaitu peran serta 

masyarakat dalam kontrol sosial. 

e. Faktor Kebudayaan, budaya masyarakat yang kurang peduli untuk 

melaporkan adanya penimbunan pupuk bersubsidi oleh distributor atau 

pengecer yang tidak resmi. Masyarakat cenderung menganggap polisi lah 
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yang harus aktif dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana 

penimbunan pupuk bersubsidi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

A. Saran 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan pupuk 

bersubsidi dari segi sosialisasi peraturan mengenai pupuk bersubsidi 

(preventif) harus lebih sering dilakukan oleh aparat kepolisisan beserta 

lembaga-lembaga hukum lainnya yang berkaitan dengan pengadaan pupuk 

bersubsidi serta penjatuhan sanksi dengan penggunaan Undang-Undang 

Nomor 5/PNPS/1959 (represif). 

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi dari segi Undang-undang 

Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak 

Pidana Ekonomi atau UUTPE masih bersifat Undang-Undang Darurat 

sehingga pemerintah harus segera merevisi UUTPE agar sanksi lebih berat 

sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera, penambahan dan pelatihan 

personil aparat penegak hukum kepolisisan dan lembaga terkait yang khusus 

menangani tindak pidana ekonomi, sarana dan fasilitas yaitu dengan 

menambahkan peralatan yang lebih canggih, Faktor masyarakat banyak yang 

belum memahami bahwa penimbunan pupuk bersubsidi merupakan tindak 

pidana ekonomi sehingga perlu adanya penyuluhan hukum oleh pemerintah 

terutama daerah terpencil yang mayoritas penduduknya petani, kebudayaan 
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masyarakat yang kurang peduli untuk melaporkan adanya penimbunan pupuk 

bersubsidi harus diubah dengan mengajak peran serta masyarakat dalam 

penegakan hukum pidana sehingga kedepannya masyarakat lebih aktif. 

 

 

 

 

 


