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Proses penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya terhadap 

warga yang berkerumun dan melanggar pertauran kekarantinaan kesehatan 

dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehehatan. Tugas kepolisian sebagai intitus penegakan hukum, 

dan juga bagian dari Satuan Tugas Penanganan Covid 19, menjadi tolak ukur 

berhasil atau tidaknya undang-undang kekarantinaan kesehatan diberlakukan pada 

saat pandemi Covid 19. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses 

penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro Jaya terhadap warga yang 

berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah 

pandemi Covid 19 di Jakarta, dan  Apakah faktor penghambat proses penegakan 

hukum pidana oleh Kepolisian Metro jaya terhadap warga yang berkerumun dan 

melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di 

Jakarta. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pidana oleh 

Kepolisian Daerah Metro Jaya terhadap warga yang berkerumun dan melanggar 

pertauran kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta 

dilakukan dengan beberapa upaya, pertama upaya preemtif yaitu upaya untuk 

mencari akar permasalahan penyebab terjadinya tindak pidana, kedua upaya 

preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, ketiga yaitu represif, 

yaitu proses penegakan pidana dengan memberikan sanksi kepada pelaku.  adapun 

faktor penghambat penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro jaya terhadap 

warga yang berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan saat 

wabah pandemi Covid 19 di Jakarta dipengaruhi enam faktor anatara faktor 

hukum, penegak hukum, masyarakat, kebudayaan, sarana dan fasilitas, dan faktor 

politik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Kepolisian Daerah Metro Jaya  

harus meningkatkan upaya preemtif dan preventif terhadap penegakan hukum 

pidana terhadap warga yang berkerumun. Kepolisian juga harus lebih 

menekankan proses penegakan pidana secara restoratif, dan menggunakan upaya 

represif (pemberian sanksi pidana) sebagai jalan terakhir dari proses penegakan 

hukum pidana terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan.  

 

Kata Kunci : Kepolisian, Kerumunan, Kekarantinaan Kesehatan 
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I . PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum.
1
 Hukum sendiri Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata hukum (n) adalah; (1) peraturan atau adat yang secara 

resmi dianggap mengikat, yang dikukukan oleh penguasa, pemerintah atau 

otoritas; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan 

hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan 

sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh 

hakim (di pengadilan).
2
 Notohamidjojo mengatakan bahwa hukum adalah 

keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat 

memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, 

yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan kepastian hukum.
3
 

Hukum dalam bidang keilmuannya dibagi menjadi beberapa cabang ilmu, yaitu 

ilmu hukum pidana, yang mengatur hubungan tindakan kejahatan yang bersifat 

pidana, ilmu hukum perdata, yang mengatur hubungan antar manusia, ilmu 

hukum tata negara yang mengatur dasar-dasar negara dan menjalankannya, dan 

ilmu hukum administrasi negara, yaitu mengatur negara sebagai subjek hukum. 

Dalam ilmu hukum pidana, lebih dijelaskan lagi bahwa hukum pidana menurut 

W.L.G. Lemaire adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), hlm. 359. 
3
 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1975), hlm 

21. 
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larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikatakan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. Dapat juga 

dipahami, hukum pidana adalah suatu sistem norma hukum yang mana 

menentukan terhadap tindakan seseorang dan dalam keadaan bagaimana hukum 

pidana itu  itu dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan, serta hukuman 

yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
4
  

Salah satu tujuan dari negara Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 

adalah melindungi seluruh Bangsa Indonesia, sebagai bentuk upaya dari 

melindungi seluruh Bangsa Indonesia, maka negara harus hadir dan ikut serta 

menjaga kesehatan seluruh warga negaranya. Kesehatan merupakan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan merupakan salah satu unsur dari upaya pemerintah untuk 

mensejahterahkan masyarakatnya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 

yaitu demi mewujudkan kesejahteraan umum. Kesehatan adalah hal terpenting 

dan dibutuhkan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, tanpa kesehatan 

yang baik maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-

hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

Desember 2019, WHO (World Health Organization) yang merupakan lembaga 

kesehatan dunia mengumumkan wabah virus flu baru yang  terjadi di Kota Wuhan 

China, wabah virus tersebut bernama 2019 SARS-CoV-2 yang kemudian 

menyebar keseluruh dunia dan WHO menetapkannya sebagai pandemi. SARS-

                                                           
4
 Diah Gustiniati, S.H.,M.H dan Budi Rizki H, S.H., M.H., Pembaharuan Hukum Pidana di 

Indonesia (Lampung : Puska Media, 2018), hlm 4 
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CoV-2 atau yang lebih awam disebut sebagai Covid 19, telah cepat menyebar 

keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pada tanggal tanggal 2 Maret 2020 

pemerintah Indonesia resmi mengumumkan kasus peratama Covid 19 di 

Indonesia. Kemudian wabah ini menyebar luas di Indonesia. Untuk sampai 

tanggal 3 Januari 2021, jumlah orang yang terjangkit Covid 19 di Indonesia sudah 

menyentuh angka 765.350 kasus.
5
 

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah yang merupakan otoritas yang berwenang 

terhadap hal tersebut mengambil langkah-langkah dalam rangka menangani dan 

menekan pesebaran Covid 19 di Indonesia. Langkah yang diambil salah satunya 

adalah dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan yang diterapkan dalam kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM). PSBB serentak dilaksanakan di Indonesia setelah disahkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar. PP ini mengatur tentang cara bersosialisasi dan cara melakukan aktivitas 

sehari-hari namun sekaligus mencegah pesebaran Covid 19 di Indonesia. Dalam 

PP ini menjelaskan tentang antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, 

pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum, tujuannya untuk menekan penyebaran Covid 19, dikarenakan belum 

ditemukannya obat atau vaksin untuk melawan Covid 19 itu sendiri. PPKM 

adalah bentuk lanjutan dari PSBB, PPKM dibentuk dengan dasar hukum Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

                                                           
5
 dikutip dari https://covid19.go.id/peta-sebaran pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 18:44 
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Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) yang dicabut dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. 

DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, posisinya sebagai pusat pemerintahan 

dan pusat bisnis membuat pertumbuhan kasus Covid 19 di Jakarta sangat pesat. 

Jakarta menjadi kota dengan langganan pertumbuhan kasus Covid 19 tinggi dan 

cepat jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta pun mengambil langkah-langah yang seiring dengan pemerintah 

pusat untuk menekan laju pertambahan kasus Covid 19 di Jakarta. Salah satunya 

adalah dengan menerapkan kebijakan PSBB dan PPKM sesuai dengan arahan 

pemerintah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan 

sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. 

Selain itu, pemerintah daerah DKI Jakarta juga telah melakukan himbauan dan 

arahan kepada masyarakat tentang cara dan mekanisme untuk mencegah tertular 

Covid 19. Hal itu disebut sebagai protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan, 

menyebutkan bahwa setiap orang wajib untuk menjaga kesehatan antara lain rajin 

mencuci tangan, menjaga kebersihan, diam di rumah tidak keluar rumah, tidak 

melakukan pertemuan dengan banyak orang, tidak datang ke kerumunan dan tidak 

membuat kerumunan yang menyebabkan banyaknya orang berkumpul pada satu 

tempat. 

Pada pelaksanaannya, walau pun telah diberlakukannya undang-undang 

kekrantinaan kesehatan dengan ditetapkannya PSBB dan PPKM  mengenai hal 

tersebut, dan telah diberikan himbauan dan arahan, masih banyak masyarakat 
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yang lalai dan tak peduli akan pembatasan dan protokol yang telah dibuat, 

sehingga menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran virus Covid 19 di Jakarta 

bertumbuh sangat-sangat pesat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, DKI Jakarta 

selalu masuk 3 besar daerah penyumbang kasus terbanyak dengan pertumbuhan 

perhari bisa mencapai 500 kasus lebih.  

Melihat hal ini, pemerintah melalui lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan 

lembaga penegak hukum lainnya melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka 

tujuan agar masyarakat ikut dan patuh terhadap ketentuan peraturan kekarantinaan 

kesehatan yang akan terus dilakukan sampai masa pandemi telah selesai. 

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan maklumat melalui maklumat 

kapolri nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan 

Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 pada tanggal 19 Maret 

2020.  

Untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang 

telah dibuat, maka diciptakannya beragam upaya sanksi baik itu administratif 

bahkan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar sebagaimana ketentuan yang 

telah dibuat. Salah satu pengaturan yang mengatur bisa dilihat dari Pasal 212, 

Pasal 216, Pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana 

yang disebutkan Kapolri pada saat mengeluarkan maklumat. Pelanggaran PSBB 

dan PPKM juga dapat diberikan sanksi pidana apa bila melihat pasal diatas, yang 

dikaitkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular 

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

kekarantinaan Kesehatan. 
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Pemberian sanksi pidana pada PSBB dan PPKM perlu diperhatikan dengan 

seksama. Sanksi pidana yang sejatinya adalah jalan terakhir dalam penegakan 

hukum, harus benar-benar benar diperhatikan apakah suatu perbuatan tersebut 

memenuhi unsur pidana dan dapat dipidana sebagaimana definisi dari hukum 

pidana tersebut. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) apa bila diberikan sanksi pidana 

dinilai rentan terhadap kriminalisasi yang berlebihan, dimana PSBB dan PPKM 

sejatinya membatasi hak-hak masyarakat. Hak-hak tersebut adalah antara lain hak 

untuk berserikat dan berkumpul, yang merupakan hak fundamental yang terus 

digalang-galangi oleh masyarakat Indonesia. Pemberian sanksi pidana pada 

pelanggraan PSBB dan PPKM sejatinya bertujuan untuk memberikan rasa takut 

untuk melanggar, dan menciptakan kepatuhan di masyarakat, sehingga apa bila 

program pemerintah tersebut berhasil, diharapkan akan menekan tingkat 

pesebarah virus Covid 19 tersebut. 

Tingkat pelanggaran peraturan PSBB dan PPKM masih sangat tinggi dibuktikan 

dari pertambahan jumlah kasus setiap harinya yang meningkat pesat. Peraturan 

PSBB dan PPKM kurang ditaati oleh masyrakat padahal sudah diberikannya 

sanksi pidana di dalamnya. Atau pun pemberian sanksi pidana pada peraturan 

pelanggaran PSBB dan PPKM belum cukup memberikan efek jera atau efek 

patuh, sehingga kasus Covid 19 tetap bertambah pesat setiap harinya. Penjelasan 

dan pendeskripsian dari pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan PSBB 

dan PPKM tidak bergitu jelas dan tidak semua orang mengerti dengan hal 

tersebut, dan juga faktor unsur pemidanaannya yang masih belum jelas dinilai 

dapat menjadi hambatan terhadap pemberian sanksi pidana dalam pelanggaran 
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PSBB dan PPKM, dan juga hal ini merupakan suatu hal yang baru dan belum 

pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, pertumbuhan Covid 19 terjadi sangat 

cepat dan masif, oleh sebab itu apakah aparat hukum dan masyarakat telah siap, 

dan pemberian sanksi pidana pada kondisi pandemi seperti yang sedang terjadi ini 

merupakan hal yang tepat menilai kondisi mental, fisik, ekonomi, dan sosial 

masyarakat yang sedang jatuh akibat dari pandemi Covid 19. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan 

terkait proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan, dimana hasil penelitian ini, penulis tuangkan dalam 

skripsi yang berjudul “proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian derah 

metro jaya terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi covid 19 di Jakarta” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dikemukakan penulis, antara lain; 

a. Bagaimana proses penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro Jaya 

terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan 

kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta? 

b. Apakah faktor penghambat proses penegakan hukum pidana oleh Kepolisian 

Metro jaya terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta? 
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2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana materil, mengenai 

penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro Jaya pidana terhadap warga yang 

berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah 

pandemi Covid 19 di Jakarta Penelitian ini juga memiliki ruang lingkup waktu 

pada tahun 2021 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro 

Jaya pidana terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pidana 

oleh Kepolisian Metro Jaya terhadap warga yang berkerumun dan melanggar 

peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoris dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoris 

Penelitian secara teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan perkembangan dalam proses penegakan hukum pidana 

oleh Kepolisian Metro Jaya terhadap warga yang berkerumun dan mealanggar 

peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi 

pemikiran dan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum 

atas tindakan pelanggaran pidana terhadap warga yang berkerumun dan 

melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid 19  dan 

faktor penghambat proses penegakan hukumnya. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, 

teori sebab-sebab kejahatan. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan 

pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang 

erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, 

pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang 

menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian 

atau penulisan.
6
  

a) Teori Penegakan Hukum 

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh 

petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang 

                                                           
6
  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm. 73 
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berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali 

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri 

dengan pemasyarakatan terpidana.
7
 Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan 

bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
8
 Penegakan hukum secara konkret 

ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, 

memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dan 

menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan 

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
9
 

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan 

penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:10 

1) Faktor UU yang dalam arti materiil berarti peraturan tertulis yang berlaku 

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang 

akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi 

beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; 

undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus 

menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang 

                                                           
7
 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm 58 
8
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2004, hal.35 
9
 Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33 

10
 Soerjono Op.Cit, hal. 11-17. 
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berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. 

Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada 

penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksana dan 

ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan 

hukum. Ketidakjelasan kata dalam peraturan perundang-undangan dapat 

terjadi karana penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara 

luas.  

2) Faktor penegak hukum yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada 

beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam 

rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang 

aspiratif, kurang berfikir futuristic, materialistis, kurang inovatif. Halangan- 

halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, 

fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, 

tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti 

sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai 

dan keuangan yang cukup. 

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci 

dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan 

bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. 

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

a) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai 

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai 

tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara 

luas.  

Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang 

merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam 

suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana 

setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat 

itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. 

b) Faktor Penghambat 

Faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor 

dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, 

hal atau peristiwa yang kut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. 
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Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, 

keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, 

menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat 

menhalang kemajuan atau pencapian suatu hal. Kemudia arti dari kata hambat 

yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi 

lambat atau tidak lancar. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat 

adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan 

menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. 

2. Kerangka Konseptual 

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam 

memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah 

kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana 

penelitian akan disoroti.
11

 Sumber konsep terdiri dari undang-undang, buku atau 

karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta atau peristiwa. 

a. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang 

mengubah masukan menjadi keluaran dalam rangka penegakan hukum 

pidana.
12

 

b. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan 

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri 

                                                           
11

 Nawawi Hadari, 1995, Metode Penelitian bidang sosial, Yogyakarta, UGM Press, Hal. 39 
12

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 
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dengan pemasyarakatan terpidana. Tindak pidana adalah perbuatan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana.
13

 

c. Proses penegakan tindak pidana dilakukan oleh intitusi penegak hukum yaitu 

kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang 

kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.
14

 

d. Kerumunan (Crowd) adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta 

kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan
15

. Menurut 

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

Mak/2/III/2020 yang termasuk kerumunan ialah Pertama, pertemuan sosial, 

budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, 

lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kedua, kegiatan 

konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi 

keluarga. Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Keempat, 

unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Kelima, kegiatan lain yang menjadikan 

berkumpulnya massa. 

                                                           
13

 Tri Andrisman, 2014, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta 

Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013, Bandar Lampung: Aura Publishing, hlm. 74. 
14

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
15

 Soekanto, Surjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 22 
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e. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau 

masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

f. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Corona Virus 

2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh 

korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 

pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 

Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih 

dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan 

wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal 

dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. 

g. DKI Jakarta adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan juga merupakan 

salah satu provinsi di Indoensia, DKI Jakarta Merupakan provinsi dengan 

kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dan juga merupakan pusat sentral 

pemerintahan dan bisnis di Indonesia. DKI Jakarta secara pemerintahan 

dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sesuai 

undang-undang pemenrintahan daerah. DKI Jakarta menjadi kota tersibuk di 

Indonesia dengan pergerakan perhari mencapai hampir 5 juta manusia berada, 

keluar, dan masuk Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta terbagi menjadi 

beberapa wilayah administratif, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta 

Timut, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. DKI Jakarta berbatasan dengan kota 

Bekasi di sebelah timur, Kota Depok di Sebalah Selatan, Laut Jakarta di 

sebelah utara, dan Tanggerang di sebelah barat. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis 

menyusun dalam beberapa bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar 

dalam pemahaman mengenai pengertian penegakan hukum pidana oleh 

kepolisian, pengertian warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan, faktor penghambat proses penegakan hukum pidana 

tersebut. 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu 

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan data, prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat 

dalam tulisan ini melalui data primer, data sekunder, dan hasil penelitian yang 

diperoleh penulis mengenai analisis proses penegakan hukum pidana oleh 

Kepolisian Metro Jaya terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan saat wabah pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. 

V. PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah 

pada inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan yang telah dikaji 

oleh penulis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Proses 

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan 

sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan 

baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu 

adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif 

dan efesien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

Proses sebagai sebuah konsep dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan 

yang diarahkan menuju hasil yang diinginkan. Jadi proses ini adalah rangkaian 

kegiatan menuju sebuah tujuan yang telah ditentukan secara bekerja sama 

memenuhi tujuan tersebut yang hasil atau outputnya bisa terwujud atau tidak 

terwujud. Proses dikaitkan dengan sebuah sistem yang dimana adalah kelompok 

elemen yang berkaitan dan saling bekerja sama untuk tujuan yang sama. Proses 

juga dijelaskan sebagai sistematis, sistemik dan sinergis. 

Sistematis maksudnya adalah untuk menghasilkan produk atau sumber akhir yang 

konsisten, lalu sistemik apabila proses tersebut berusaha mengubah komponen 

lainnya didalam suatu sistem yang bisa mempengaruhi suatu sistem. Lalu sinergis, 

yang dimana adalah interaksi dua atau lebih elemen dari suatu proses yang 

bertujuan menghasilkan kekuatan yang besar dalam bekerja gabungan atau 

bersama-sama. Menurut S. Handayaningrat proses adalah serangkaian tahap 
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kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.
16

 Sedangkan 

menurut JS Badudu dan Sutan M Zain Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari 

awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan 

tindakan.
17

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

Hukum pidana adalah salah satu dari subsistem dalam sistem hukum yang ada di 

suatu negara. Hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peratuan hidup yang 

bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, 

sedangkan pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang 

telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 

nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 

suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.
18

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan 

merupakan subjek tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang 

digunakan untuk menerjemahkan kata “straafbaar feit” dalam bahasa Belanda. 

Istilah-istilah yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “straafbaar 

feit” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan 

perbuatan yang dapat dihukum. 
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Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan 

dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan 

tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu 

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
19

 

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat 

dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: 

“Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis 

ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 

rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

perundang-undangan.”
20

 

C. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum ini terdapat berbagai macam 
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pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pengertian penegakan 

hukum yang dilontarkan oleh Sjahran Basah dimana beliau memberikan 

pengertian bahwa penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif 

sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam 

suatu perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara in 

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
21

 

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
22

  

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh 

petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang 

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali 

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri 

dengan pemasyarakatan terpidana.
23

 

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang 

kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial 

menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial 

                                                           
21

 Sjahran Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung : 

Alumni, 1992, hlm.14 
22

 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, 

Jakarta, Hal 35 
23

 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

Hal 58 



22 

 

menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.
24

 Menurut Andi 

Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya 

bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan 

hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang 

lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan 

istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang 

preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law 

compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih 

tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.
25

 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum 

pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu; 

1) Penegakan Hukum Pidana In Abstracto 

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan 

(tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-

undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap 

eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah 

pokok hukum pidana yang berupa, yaitu; 
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a. Tindak pidana 

b. Kesalahan 

c. Pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan 

sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan 

bagian dari istem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana 

(penal policy), baik dalam arti penegakan hukum pidana in abstracto dan in 

concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) 

hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan 

pembangunan nasional (national development policy) 

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara in 

abstracto (law making and law reform) karena PHP in abstracto 

(pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan 

tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang leh badan legislatif 

(dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum 

in abstracto dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan 

perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan 

perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat 

strategis dari proses penegakan hukum in concreto. 

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and 

law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena 

belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) 

sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana 
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materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya 

integrated legal system atau integrated legal substance. 

2) Penegakan Hukum Pidana In Concreto 

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari: 

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) 

b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat 

disebut tahap judisial dan tahap eksekusi. 

penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses 

penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri 

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran 

dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari 

penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum 

pidana akan diwarnai sebagai berikut: 

a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela 

lainnya) 

b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture/approach) 

dalam penegakan hukum. 

Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih 

dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang 

dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan 

pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan 

kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada 

bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal 
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tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan 

tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke 

pengadilan. 

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang 

luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang 

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undangundang untuk menjamin 

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara.
26

 

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum 

pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-

aturan, yaitu : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di 

sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 

laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut 
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D. Kepolisian Sebagai Lembaga Penegak Hukum  

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus 

sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-

undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 

7 KUHAP. 

Didalam Pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana 

didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah 

negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, 

perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.” Kenyamanan masyarakat, dan sebagai 

pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan 

dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada 

atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan 

tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui 

ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan 

berdasarkan hasil penyelidikan. 

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari 

dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan 

pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada 
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tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat 

terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. 

Pasal 1 ayat (1) KUHAP 

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk 

melakukan penyidikan.” 

Pasal 1 ayat (4) KUHAP 

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” 

Pasal 1 ayat(5) KUHAP 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini.” 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung 

dalam pengertian penyidikan adalah: 

1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan; 

2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik; 

3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan. 

4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan 

tersangkanya. 
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Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan 

penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum 

terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang 

belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.
27

 KUHAP lebih jauh lagi 

mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat 

penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan 

tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
28

 

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, 

terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu 

disamping penyidik.
29

 Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang 

berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, 

ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.  

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka 

harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 

6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan 

kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan 

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim 

peradilan umum. peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan 

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. 
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Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Pejabat penyidik penuh 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus 

memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu: 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; 

2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam 

suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu 

Letnan Dua; 

3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

b. Penyidik Pembantu 

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat 

Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian 

Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.
30

 Pejabat 

polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 

PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat 

diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:
31

 

1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; 

2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat 

sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); 
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3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan 

atau pimpinan kesatuan masing-masing. 

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, 

yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai 

penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang 

penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh 

pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan 

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai 

dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP 

yang berbunyi: 

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf 

b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi 

landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 

di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri” 

E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada 

hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili 

kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang  telah 

disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis yang 

tertuang dalam perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian 

hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam menegakkan hukum sesuai kaidah 
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dapat dikatakan tidak mudah, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum 

mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola prilaku. 

Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang 

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan 

pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.
32 Dapat 

dikatakan, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak 

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak 

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :
33

 

1) Faktor Hukum 

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau 

norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan 

tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang 

saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan 

dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Di dalam proses penegakan 

hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan 

yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan 

proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadang kala terdapat 

rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran 

yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal 

yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan 
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keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan 

faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi 

hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. 

Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah 

manusia. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan 

dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan yang mugkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut 

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban 

tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

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

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

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak 

lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan menyulitkan 

penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. 

4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu 

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang 
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erat dengan masyarakatnya dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus 

ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan 

adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat 

di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor 

kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya 

masyarakat. 

5) Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bentuk lain kebudayaan yang 

dimaksud dapat berupa prilakuan hukum (legal behavior).
34

 Apabila warga 

masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana 

sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum 

merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan 

relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf 

kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan: rasa takut sanksi negatif 

sebagai akibat melanggar hukum, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara 

hubungan baik dengan lingkungan, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara 

hubungan dengan penguasa, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan sebagian 

besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum. 
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F. Pengertian Kekarantinaan Kesehatan 

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang 

terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam 

masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun 

yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung 

penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya. Kekarantinaan 

kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

kekarantinaan kesehatan terdefinisikan ialah upaya mencegah dan menangkal 

keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan memiliki tujuan untuk: 

1) melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; 

2) mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; 

3) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan 

4) memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas 

kesehatan. 

Kekarantinaan kesehatan harus dilaksanakan dengan berasaskan ; 

1) perikemanusiaan; 

2) manfaat; 

3) perlinfungan; 
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4) keadlilan; 

5) non diskriminatif; 

6) kepentingan umum; 

7) keterpaduan; 

8) kesaaran hukum; dan 

9) kedaulatan negara. 

Pada proses pelaksanaan kekarantnaan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah 

adalah pihak yang berwenang  dan bertanggungjawab melindungi kesehatan 

masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang 

berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Setiap orang 

mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan 

kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan 

kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa; 

1) setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

2) setap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaaan 

kesehatan 

1) Pembatasan Sosial Berskala Bessar  

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bentuk dari pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disahkan dan dilaksanakan atas 

pertimbangan persetujuan oleh menteri kesehatan berdasar kepada pertimbangan 
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epidemiologis seperti besarnya  ancaman virus yang menelan banyak korban jiwa, 

efektifitas pelaksanaan roda perekonomian, ketersediaan dukungan sumber daya 

baik itu sumber daya materil maupun sumber daya moril, teknis operasional yang 

jelas, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Pada aturan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pertama, jumlah kasus dan/atau 

jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan 

cepat ke beberapa wilayah; dan kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan 

kejadian serupa di wilayah atau negara lain 

Istilah PSBB muncul dari Presiden Joko Widodo yang menyebut PSBB sebagai 

upaya yang harus dilakukan untuk melawann pandemi Covid 19. Ketika itu, 

Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri via sambungan video 

pada 30 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengatakan "Saya minta pembatasan 

sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan 

lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi 

kebijakan darurat sipil". Di Indonesia, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 

suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid 19 sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran Covid I9. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah maka 

Menteri kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
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Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Salah satu yang diatur dalam 

Permenkes 9/2020 adalah tata cara penetapan PSBB. Dalam bagian lampiran 

Permenkes 9/2020, dijelaskan bahwa PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh 

Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Lampiran keputusan Menteri 

Kesehatan itu menyebutkan 15 tata cara jika suatu wilayah ingin mendapatkan 

status PSBB dari pemerintah pusat. 

Pertama, gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada menteri disertai 

dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik 

dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan 

perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan 

kepada menteri juga termasuk gambaran kesiapan gugus tugas percepatan 

penanganan Covid 19 daerah. Kedua, ketua pelaksana gugus tugas percepatan 

penanganan Covid 19 dalam menyampaikan usulan kepada menteri untuk 

menetapkan PSBB di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria 

PSBB. Ketiga, permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Keempat, permohonan dari gubernur 

untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi. 

Kelima, permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu kabupaten/kota di 

wilayahnya. Keenam, dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya 

ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, maka terlebih dahulu berkonsultasi 

kepada gubernur dan surat permohonan penetapan pembatasan sosial berskala 

besar ditembuskan kepada gubernur. Ketujuh, dalam hal terdapat kesepakatan 
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pemerintah daerah lintas provinsi untuk ditetapkan pembatasan sosial berskala 

besar secara bersama, maka pengajuan permohonan penetapan PSBB kepada 

menteri dilakukan.  

DKI Jakarta yang menjadi salah satu epicentrum pertumbuhan kasus covid 19 di 

Indonesia, melalu pemerintah daerah melakukan upaya-upaya guna untuk 

menekan laju pertambahan kasus Covid 19 di Jakarta. Salah satunya dengan 

mengesahkan perda sebagai landasan dalam mengambil tindakan dan kebijakan 

dalam upaya penanganan kasus Covid 19. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 

1001 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 

79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 muncul atas pertimbangan bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan 

protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum, serta memperluas 

penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Corona Virus 

Disease 2019. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu diubah dan juga mengingat 

adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 

tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional, dan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 

tentang Wabah Penyakit Menular 
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2) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Pada 2 Juli 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. 

Kemudian pada 26 Juli 2021, Presiden Joko Widodo memutuskan menetapkan 

PPKM level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan 

Bali. Saat ini, PPKM masih diperpanjang karena  PPKM dinilai efektif 

menurunkan kasus Covid 19. 

Pemerintah memilih menerapkan PPKM dibanding lockdown sebab PPKM 

memperhatikan kondisi lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, 

seperti terdapat kelompok masyarakat miskin/rentan dan kaya hingga masyarakat. 

perkotaan dan pedesaan dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Hingga kini 

PPKM masih diberlakukan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pandemi belum 

berakhir. Keberhasilan penerapan kebijakan memerlukan peran serta masyarakat.  

Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan 

pembatasan kegiatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Nomenklatur PPKM 

Darurat berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level PPKM ini 

mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan 

pada 2020. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah 

dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah. Ada 
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empat level penilaian suatu kasus Covid 19 di suatu daerah berdasarkan indikator 

WHO (Tabel 1). 

 

Adapun aturan yang diberlakukan pada PPKM sesuai dengan masing-masing 

level di daerah. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, 

yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya 

pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid 19. Aturan PPKM Level 3-4 

juga memuat ketentuan syarat bepergian bagi masyarakat, baik menggunakan 

kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau transportasi publik. Sejak Juli 

hingga penelitian ini ditulis, PPKM berdasarkan level tersebut dilaksanakan dalam 

6 periode, yakni 21 Juli-25 Juli 2021, 26 Juli2 Agustus 2021, 2-9 Agustus 2021, 

9-16 Agustus 2021, 16-23 Agustus 2021, serta 24-30 Agustus. 

  

 

Tabel 1.1 Kategori Penilaian Kasus Covid-19 

Kriteria Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Insiden rendah sedang tinggi sangat tinggi 

Angka kasus konfirmasi 

positif Covid-19/100 

ribu penduduk/minggu 

< 20 

orang 
20 - 50 orang 50 - 100 orang  >100 orang 

Kejadian rawat inap di 

rumah sakit/100 ribu 

penduduk 

< 5 orang < 10 orang 10 - 30 orang  >30 orang 

Angka kematian/100 

ribu penduduk 
< 1 orang < 2 orang < 5 orang >5 orang 
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Untuk tiap periode, pemerintah melakukan penyesuaian mobilitas masyarakat 

secara bertahap dan mulai membuka sejumlah sektor ekonomi masyarakat. 

Perpanjangan PPKM sampai 16 Agustus 2021 sudah cukup menunjukkan hasil 

baik. Ada penurunan kasus konfirmasi hingga 76% sampai 15 Agustus 2021. 

Kriteria Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Tempat ibadah (prokes ketat) kapasitas 50% kapasitas 50% kapasitas 25% -

Restoran di ruang tertutup kapasitas 75% kapasitas 50% take away

Kegiatan belajar mengajar

50% daring 

dan 50% tatap 

muka

50% daring 

dan 50% tatap 

muka

100% daring 100% daring

take away

Warung makan, PKL,  lapak 

jajanan di tempat terbuka

Pedagang kaki lima (PKL), 

barbershop dan sejenisnya

tutup pukul 

20.00

tutup pukul 

20.00

tutup pukul 

20.00

tutup pukul 

20.00

kapasitas 

75%, tutup 

pukul 21.00

kapasitas 

50%, tutup 

pukul 20.00,

kapasitas 

25%, tutup 

pukul 20.00,

Kapasitas 

maksimal 3 

orang, tutup 

pukul 20.00

Pasar rakyat selain kebutuhan 

sehari-hari
kapasitas 75%

kapasitas 75% 

tutup pukul 

21:01

kapsitas 50% 

tutup pukul 

15:00

kapasitas 

25% tutup 

pukul 15:00

Pusat perbelanjaan seperti mall 

dan plaza

kapasitas 75% 

tutup pukul 

21.00

kapasitas 50% 

tutup pukul 

20.00

kapasitas 25% 

tutup pukul 

17.00

Tutup, 

kecuali 

apotik dan 

toko oba

Pekerjaan esensial dibagi 2 shift 

(dengan prokes ketat)
100% 100% 100% 100%

Toko atau pasar kebutuhan sehari-

hari
kapasitas 75%

kapasitas 75% 

tutup pukul 

21:00

kapasitas 50% 

tutup pukul 

20:00

kapasitas 

50% tutup 

pukul 20:00

Tabel 2.1 Aturan PPKM Berdasarkan Level

Pekerjaan non-esensial: WFO 

(jika sudah divaksin)
WFO 75% WFO 50% WFH 100% WFH 100%
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Sementara, trend positivity rate juga terus turun dan pasien sembuh bertambah 

lebih baik. Tingginya angka kesembuhan juga berkontribusi pada turunnya angka 

kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan. Walaupun sudah mulai 

terjadi sedikit penurunan kasus, namun pemerintah bersikap hati-hati dan 

mewaspadai potensi lonjakan kasus baru. Karena itu, Pemerintah telah 

memutuskan memperpanjang penerapan PPKM diperpanjang di Jawa dan Bali 

sampai 30 Agustus 2021 dengan penurunan level menjadi level 3. Penerapan 

PPKM Level 1-4 oleh pemerintah di sejumlah daerah ternyata mulai berimbas 

pada berkurangnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed 

Occupancy Rate (BOR) di wilayah Jawa. 

G. Pemberian Sanksi Pidana Pada Pelanggar Kekarantinaan Kesehatan 

Berdasarkan regulasi yang telah dibentuk, Pemerintah melakukan upaya atau 

langkah-langkah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, dengan 

memberlakukan : 

1) Social/physical distancing 

2) Penggunaan masker, disinfektan, hand sanitizer,  serta alat pelindung diri 

(khusus tenaga medis dan sejenisnya) 

3) Bekerja/belajar/beribadah di rumah 

4) Pembatasan dan penutupan fasilitas publik secara bertahap 

5) Pembatasan dan penutupan akses masuk secara bertahap 

Menurut Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

Mak/2/III/2020 yang termasuk kerumunan ialah Pertama, pertemuan sosial, 

budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, 
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sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kedua, kegiatan konser musik, 

pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Ketiga, 

kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Keempat, unjuk rasa, pawai, dan 

karnaval. Kelima, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa. 

Bagi yang melangar (tetap berkerumun), tidak mendisiplinkan diri maka akan 

dikenakan sanksi: 

1) UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, setiap orang yang tidak mematuhi 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan menghalangi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara dan/ denda 

maksimal Rp. 100.000.000.00,- 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 212, tidak 

mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana maksimal 1 tahun 4 bulan 

penjara. Pada Pasal 216, menghalang-halangi pihak berwenang bertugas 

diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu pasal 218, tetap berkerumun 

setelah diperingatkan diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu. 

3) Pergub DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 pasal 12 ayat 4 huruf a-c, tidak 

melaksanakan protokol kesehatan dapat dikenakan denda mulai dari Rp. 

50.000.000 sampai Rp. 150.000.000  

Tentunya tidak sebatas melawan polisi, tetapi juga kabur dari ruang isolasi, 

menolak dites Covid 19, pengusaha yang membandel mendatangkan kerumunan, 

menyelenggarakan hajatan, sampai mengancam tenaga medis merupakan bentuk 

pelanggaran hukum juga. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.
35

  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan 

dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis 

empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data 

sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang 

berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan. Pendekatan 

secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai 

peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum, dan konsep-konsep 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
36

 

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian 

lapangan, yaitu dengan memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. 

B. Sumber dan Jenis Data 

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

data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Dengan 

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, 

                                                           
35
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dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

2 (dua) jenis data, yaitu: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan 

maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahn yang 

diteliti. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi : 

a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 1001 tahun 2020 tentang perubahan atas 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan 

disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan 

dan pengenalian corona virus disease 2019  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatsasan Sosial 

Berskala Besar  

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Covid-19 

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali. 

e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 
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g. Maklumat Kapolri Nomor. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap 

Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 

h. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

i. Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan 

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, 

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan atau bahan hukum 

yang memiliki kekuatan hukum tetap mengikat 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

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

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur 

maupun media massa dan lain-lain 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Poisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, 

Satpol PP Jakarta Selatan, dan Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum 

Pidana. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada dapat ditentukan responden 

berupa pemanggilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan yang 

dianggap telah mewakli masalah yang diteliti. 
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Berdasarkan responden yang menjadi informasi terdiri dari Penyidik yang 

bertugas di Polda Metro Jaya , Satpol PP Jakarta, dan Dosen Fakultas Hukum 

Unila bagian Hukum Pidana, adapun responden dalam penelitian ini adalah: 

a. Kanit Sub Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya  : 1 orang 

b. Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Jakarta   : 1 orang 

c. Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana  : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1) Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dgunakan dengan menggunakan cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara 

membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna 

melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan sistem terbuka terhadap polisi yang bertugas di Polda Metro 

Jaya, Satpol PP DKI Jakarta dan Dosen Fakultas Hukum Unila bagian Hukum 
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Pidana, dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman 

terhadap pihak yang berhubungan, kemudian data yang diperoleh melalui 

wawancara dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya 

hasil penelitian. 

2) Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

data. Pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Identifikasi data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, 

kejelasannya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam 

pembahasan 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokok 

bahasan, supaya mempermudah dalam melakukan analisis 

c. Sistematisasi data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada waktu 

penelitian karena data masih mentah harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini 

data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan 

yang diteliti 
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E. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang dilaukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi 

dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut, 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan 

secara khusus. Analisis secara kualitatif  menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban 

dari permasalahan yang dibahas. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Proses yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya dalam melakukan 

penegakan hukum pidana bagi warga yang berkerumun dengan melalui  

melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif adalah 

kebijakan yang melihat dari akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan 

melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan 

pemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan yang akan 

terjadi. Upaya preventif yaitu berdialog dengan masyarakat, pihak kepolisian 

Daerah Metro Jaya menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang kedapatan 

melanggar protokol kesehatan dalam hal ini berkerumun selama masa pandemi, 

maka pemerintah dengan tegas akan memberikan sanksi dan penegakkan 

hukum terhadap pelanggar tersebut. 

Upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya preemtif, dengan cara giatkan 

himbauan untuk tidak berkerumun melalui operasi yustisi, dan melakukan 

patroli rutin di daerah-daerah atau jalan-jalan yang berpotensi untuk terjadinya 

kerumunan. Upaya represif, memberikan sanksi pidana kepada pelanggar 

protokol kesehatan khususnya kasus kerumunan. 
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2. Penghambat penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Metro Jaya pidana 

terhadap warga yang berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan 

kesehatan saat wabah pandemi Covid 19 di Jakarta dipengaruhi oleh lima 

faktor yaitu faktor hukum, di mana undang-undang kekarantinaan kesehatan 

dan peraturan sejenisnya dinilai kurang spesifik mengatur tentang kerumunan. 

Faktor penegak hukum, dimana kepolisian kurang dapat melakukan penegakan 

hukum pidana terhadap warga yang berkerumun kurang masimal, kepolisian 

seakan tebang pilih, dan kurangnya kerja sama dengan aparat atau pun instasi 

lain dalam proses penegakan hukum pidana terhadap warga yang berkerumun. 

Faktor sarana dan fasilitas, kepolisian telah diberikan sarana dan falitas yang 

sangat baik guna menunjang proses penegakan hukum pidana. Faktor 

msayarakat, masih banyak masyarakat yang tidak tahu, tidak menegerti, tidak 

paham hukum terkait kerumunan dalam peraturan kekarantinaan kesehatan. 

Faktor kebudayaan, kebudayaan masyarakat indonesia yang bertolak belakang 

dengan larangan berkerumun dalam peraturan kekarantinaan kesehatan, dan 

memaksa untuk merubah kebudayaan itu dengan cepat membuat masayarakat 

masih banyak yang tidak mematuhi ketentuan kekarantianaan kesehatan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat Penulis sampaikan adalah: 

1. Proses penegakan hukum pidana terkait kerumunan yang melanggar peraturan 

kekarantinaan kesehatan dapat dilakukan dengan upaya restoratif, atau yang 

biasa dikenal sebagai restorative justice. Keadaan masayarakat yang sedang 

terpukul karena pandemi, dan banyaknya masyarakat yang menderita, menurut 
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penulis pemberian sanksi pidana terhdap warga yang berkerumun akan 

memberikan keadaan yang makin menyiksa bagi masyarakat itu sendiri. 

Pendekatan non-penal akan lebih baik digunakan mengingat tidak semua 

tindakan pidana akan baik hasilnya apa bila diberikan sanksi pidana. 

2. Kepolisian Metro Jaya yang mempunyai kewenangan dalam melakuakan 

penegakan hukum pidana dalam kasus ini, seharusnya dapat lebih profesional, 

dengan cara tidak pandang bulu dalam pemberantasan tidak pidana, kepolisian 

seharusnya dapat lebih adil dalam pemberian sanksi pidana terhadap kasus-

kasus yang terkait dalam pelanggaran kerumuanan di Jakarta. Banyaknya kasus 

yang tidak ditindak lanjutkan oleh kepolisian, bahkan ada kasus yang luput dari 

pengawsan kepolisian, menjadi pembuktian bahwa kinerja Kepolisian Metro 

Jaya kurang maksimal dalam proses penegakan hukum pidana terhadap warga 

yang berkerumun dan melanggar peraturan kekarantinaan kesehatan pada saat 

pendemi Covid 19 di Jakarta. Sosialisasi mengenai peraturan atau pun undang-

undang pun untuk kedepannya haurs lebih dtingkatkan lagi agar menciptakan 

warga masyaraat yang paham terhadap hukum yang nantinya akan menuntun 

mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari di masa pandemi Covid 19 ini. 
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