
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

YANG TIDAK MEMELIHARA KAPALNYA SEHINGGA TIDAK

MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KAPAL

(Studi Putusan : Nomor 122/Pid.B/2019/PN BTM)

SKRIPSI

DiajukanUntuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

FakultasHukumUniversitas Sriwijaya

Oleh

MONIKA MORIN

02011181419147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019



ii



iii



iv

Motto :

“Dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar”

(Alqur’an surat Al-Anfal ayat 66)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

 Allah SWT

 BapakdanIbutercinta

 Saudara-SaudaraTersayang

 Sahabat-sahabatTerbaikku

 Almamaterku



v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat allah SWT atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Memelihara

KapalnyaSehingga Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Kapal (Studi putusan :

Nomor 122/Pid.B/2019/PN BTM) “ untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat

serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum

Pidana yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak

Memelihara KapalnyaSehingga Tidak Memenuhi Persyaratan Keselamatan Kapal.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka

dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran terhadap

penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Indralaya,    juli 2019

Monika Morin
NIM. 02011181419147



vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu’alaykum Wr. Wb

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan sebaik mungkin.

Atas selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua kerja keras ini tidak

terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Maka penulis

menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk kedua orang tua ku tercinta, Iskandar ZA dan Halipa terima kasih telah

mendampingi, mendoakan, membimbing, memfasilitasi dan menyemangati

dengan penuh kasih dan sayang, aku sangat mencintai kalian.

2. Untuk orang yang bernama Harika Sefta, yang telah membantu dalam

“penyemangatan” yang hakiki dalam penulisan skripsi ini.

3. Untuk ayunda Indah Karlina terkasih yang selalu memberikan senyum dan

semangat selama penulisan skripsi ini.

4. Kepada saudara ku Indo Ricardo, terima kasih atas bantuannya selama ini.

5. Terima kasih kepada saudari ku Sindi Ardila yang sangat menyebalkan tapi

selalu memberikan semangat dan bantuannya selama ini.

6. Untuk ayunda ku Puspita Sari terima kasih atas bantuannya.



vii

7. Saudara ku Jhoni terima kasih atas semangat yang telah diberikan untuk

penulisan skripsi ini

8. Pika, Arsy dan Hafidz terima kasih karena selalu tersenyum kepada ku

sehingga membuat ku terus bermangat dan tersenyum.

9. Bapak Prof.Dr.Ir.H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

10. Terima kasih bapak  Dr.Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan  Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

11. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

13. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

14. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.H

dan Dr.H. Sarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H yang telah membimbing dalam

penulisan skripsi ini.

15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, MPK dan Lembaga Bahasa Universitas

Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga

ilmu yang diberikan dapat berguna bagi penulis kedepan dan menjadi ladang

pahala dan amal jariyyah bagi bapak dan ibu semua.

16. Terima kasih kepada seluruh staff yang bekerja di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.



viii

17. Teruntuk teman-teman ku Willinda, Lia, Deklin, Tiara, Indri dan Witra yang

telah menemani ku sampai sekarang.

18. Terima kasih kepada keluarga Besar Taekwondo Babat Supat.

19. Terima kasih  keluarga besar BEM KM UNSRI Kabinet Bangga Sriwijaya.

20. Terima kasih Keluarga besar UKM Teater Gabi’91.

21. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2014 di Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

22. Kepada orang-orang yang bekerja di bidang entertaiment (penyanyi, aktor,

aktris,sutradara, produser, pelawak dll) ku ucapkan terima kasih sudah

”melahirkan” karya-karya di bidangnya masing-masing dan itu sangat

membuat ku terhibur dan menjadi salah satu penyemangat selama ini.

Indralaya,    juli 2019

Monika Morin
NIM. 02011181419147



ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………….…….. i

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………….. ii

SURAT PERNYATAAN ………………………………..…………….…. iii

MOTTO …………………………………...……………………………… iv

KATA PENGANTAR ………………………………………...………….. v

UCAPAN TERIMA KASIH …………………………………………….. vi

DAFTAR ISI……………………………………………………………… ix

ABSTRAK …………………………………………………….………….. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………………… 1

B. Rumusan  Masalah……...……………………………………... 7

C. Tujuan Penelitian……….……………...……...………………. 8

D. Manfaat Penelitian…………………………………………….. 8

E. Kerangka Teori .....................…….………………………....... 9

F. Ruang Lingkup...………………….…………………………... 17

G. Metode Penelitian………………………………………….….. 17

1. Jenis Penelitian………………....………………………..... 18

2. Pendekatan Masalah..…………...……………………...… 18

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum…...…………...……..… 19



x

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…...............……….. 21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum………...…………....…… 21

6. Teknik Penarikan Kesimpulan….………………….……... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ………....………….. 23

1. Pengertian Tindak Pidana …….……………………...…… 23

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana…….....………………...…… 24

3. Pertanggung Jawaban Pidana …………..……………….… 25

4. Tujuan Pidana ………….................………………………. 27

5. Tersangka Dan Terdakwa …………...……………………. 25

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim........ …………….… 30

1. Pengertian Hakim..................... ………………………….. 30

2. Bentuk Putusan hakim............................ ………………… 33

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada perkara

Pidana Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btm……….............……… 37

1. Kasus Posisi.......................................................... ........... 37

2. Alat Bukti yang diajukan dipersidangan................. ........... 38

3. Dakwaan Penuntut Umum....................................... ........... 51

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum...................... ........... 53

5. Amar Putusan........................................... ...................... 54

6. Analisis Pertimbangan Hakim............................. ........... 55



xi

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

tidak memelihara kapalnya dalam Putusan Nomor

122/Pid.B/2019/PNBtm........................................................... 66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………………………… 69

B. Saran ………………………………………………………….. 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xii



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan

920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulaupulau besar dan kecil yang jumlahnya

kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km2

), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada.

Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada

dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan

Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara

kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke

tiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982),

kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan UndangUndang No.17 Tahun 1985.

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta

km2 , terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan Zona

Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen

(continental shelf). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan

terbesar di dunia (the biggest Archipelago in the World). Posisi geografis

kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim

antar benua. Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya
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meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang

12 mil dari garis dasar). Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang

memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu, ada juga Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana

Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan),

kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan

penelitian ilmiah kelautan, pemberian ijin pembangunan pulau-pulau buatan,

instalasi dan bangunan2 lainnya.1

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia dituntut agar dapat

memaksimalkan laut sebagai sarana konektivitas antar wilayah. Laut merupakan

salah satu sarana yang paling efektif dan efisien dalam hal konektivitas antara

pulau-pulau di Indonesia. Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang sangat

besar pada jasa transportasi laut. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan dan

dimaksimalkan perannya sebagai sarana distribusi barang di Indonesia.

Pemanfaatan laut sebagai sarana distribusi barang akan menurunkan biaya

logistik barang di Indonesia yang terbilang cukup mahal. Oleh sebab itu,

pembangunan infrastruktur seperti jembatan, penyediaan kapal pengangkut,

serta pembenahan masalah distribusi barang, harus terus ditingkatkan guna

menjadikan laut sebagai sarana penghubung utama antar wilayah.

1 Ridwan Lasabuda, 2013, “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif
Negara Kepulauan Republik Indonesia” Jurnal Ilmiah, Manado.
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Kapal adalah “kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang

digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-

pindah.” Dengan demikian, kapal tidaklah semata alat yang mengapung saja,

namun segala jenis alat yang berfungsi sebagai kendaraan, sekalipun ia berada di

bawah laut seperti kapal selam.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu,

yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik

atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di

bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak

berpindah-pindah.

kapal-kapal yang beroprasi di perairan Indonesia baik kapal pembawa

barang maupun penumpang harus dalam keadaan yang baik agar dapat berlayar

dengan aman. Sebagaimana kasus yang terjadi dan telah mendapatkan vonis

hakim yaitu kasus dengan terdakwa Raja Fadillah yang telah melanggar Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Karena sengaja berlayar

dengan kondisi kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan

kapal.Bahwa Raja Fadillah, pada hari rabu tanggal 21 november 2018, bertemat

di Perairan Utara Nongsa Kota Batam pada titik koordinat 0˚13’104”U - 104̊
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03’490”T  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum

Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, nahkoda yang

melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal

tersebut tidak laik laut. Dalam putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btm , tuntutan

pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Raja Fadillah yang pada

pokoknya sebagai berikut;:

1. Menyataka Terdakwa Raja Fadillah telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pelayaran

sebagaimana diatur da diancam pidana dalam dakwaan melanggar

Pasal 305 Ayat 1 Jo Pasal 117 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17

Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Fadillah berupa pidana

denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan

ketentuanjika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara

selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Valentine Indah beserta Peralatannya.

- 1 (satu) bendel Dokumen lengkap.

- Muatan : 23 Pallet Komponen Elektronik.

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa)
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4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

(lima ribu rupiah).

Pasal 305 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga

tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana  penjara paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 117 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,

berbunyi :

(1) keselamatan dan keamanan angkatan perairan yaitu kondisi

terpenuhinya persyaratan;

a. Kelaiklautan kapal; dan

b. Kenavigasian.

(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah

pelayarannya yang meliputi:

a. Keselamatan kapal;

b. Pencegahan pencemaran dari kapal;

c. Pengawakan kapal;

d. Garis muat kapal dan pemuatan;
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e. Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang;

f. Status hukum kapal;

g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari kapal; dan

(3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat

kapal.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :2

Bahwa mulanya pada hari rabu tanggai 21 november 2018 sekira

pukul 15.40 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM.Valentine Indah

sedang berlayar dari Pasir Gudang Malaysia meunuju Batu Ampar Kota

Batam dengan mengangkut 23 pallet komponen elektronik. Sesampainya

terdakwa diperairan Nongsa Kota Batam kemudian saksi Maryono bersama-

sama dengan saksi Chairul Rahman mendapat melihat kontak dengan jarak 2

m dari KRI Siwar – 646 dengan menggunakan teropong. Selanjutnya saksi

Maryono dan dengan saksi Chairul Rahman melakukakn komunikasi melalui

radio dan mendekati kapal yang dinahkodai terdakwa tersebut untuk merapat

pada lambung kanan KRI Siwar – 646 untuk dilakukan pemerikasaan. Setelah

dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa KM Valentine Indah Berlayar tanpa

2Putusan Nomor:122/Pid.B/2019/PN/Btm, hlm. 2
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menggunakan radar dan tanpa dilengkapi dokumen/ sertifikat klarifikasi dan

sertifikat klarifikasi crane.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 Ayat

1 Jo Pasal 117 Ayat 2 dan Pasal 305 Ayat 1 Jo Pasal 117 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran. Dalam hal ini tentu saja yang

utama selain dokumen kapal ialah perawatan kapal. Sering kali terjadi

kelalaian pemilik kapal dalam merawat kapalnya sehingga kemungkinan

dapat menimbulkan bahaya baik kapal itu sendiri maupun kapal yang lain

pada saat berlayar.

Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan analisis

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA YANG TIDAK MEMELIHARA KAPALNYA SEHINGGA

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN

KAPAL(Studi putusan : Nomor 122/Pid.B/2019/PN BTM)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara

pidana Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btm ?

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak

memelihara kapalnya dalam Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Btm ?
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C. Tujuan Penelitian

Semua kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan. Demikian juga

dengan penelitian ini, penulis menulis penelitian ini dengan tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak memelihara

kapalnya.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana yang tidak memelihara kapalnya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak.

Demikian juga dengan penelitian ini yang diharapkan memberikan manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Penulisan ini adalah rangka pengembangan kemampuan berkarya

ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu

yang dimiliki.

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengajaran

materi perkuliahan khususnya pada mata kuliah Hukum acara

Pidana.
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c. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

pengembangan hukum acara pidana terutama yang berkaitan

dengan masalah

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada penulis dalam ruang lingkup

penulisan dan juga mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan

dalam penelitian ini.

c. Menambah informasi kepada pihak-pihak yang tertarik untuk

penelitian lanjutan tentang pemeliharan kapal.

d. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kapal agar

bisa menjaga dan memelihara kapalnya dengan baik sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan

landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan

pemikiran-pemikiran teoritis.
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1. Teori Pemidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa

teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif

(deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment

dan teori perlindungan sosial (sosial defence). Teori-teori pemidanaan

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam

penjatuhan pidana.3

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi

korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi

kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.4

b. Teori Relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan

atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari

teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu

pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan

teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau

3Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama,
Bandung, 2009, hlm. 22

4Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 29
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tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan

masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus

dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk

mencegah (prevensi) kejahatan.5

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut

dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa

penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib

hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.6

d. Teori Treatment

Bahwa pemidanaan sanagat diarahkan kepada pelaku kejahatan

bukan perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi

proses re-soliasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan

kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi

kedalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap

bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh

karena itu, pengenan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini

seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat

treatment.7

5Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106
6Ibid, hlm. 107
7Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan

Kriminalisasi dan dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm.96
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e. Teori Perlindungan Sosial

Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh

pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat

peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk

kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat

pada umumnya.8

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim meruakan puncak klimaks dari suatu perkara yang

sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:9

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang

dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah

terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

8Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm.12
9Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. Hlm.74



13

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat

dipidana.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman , pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan

hukum tetap”.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh

terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga

juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu pasal 24 UUD Negara RI

Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman pemberian pidana

(strafftoemeting leidraad)akan memudahkan hakim dalam menetapkan

pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan

perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat

hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Dengan

memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih

proposional dan lebih dipahami mengapa pidana seperti yang dijatuhkan
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itu.10 Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara

pidana menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa

melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer

adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam

rumusan suatu aturan pidana.11

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan

perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim

menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung

jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pemidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah

terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang

dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku

sudah jelas sebagai terdakwa.

10Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
1998. Hlm. 67.

11Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar grafika, Jakarta, 2010. Hlm.96
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Ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam memutus

putusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang

dapat dipergunakan oleh hakim mempertimbangkan penjatuhan putusan

dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:12

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan

perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman

yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara

perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu

penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa

atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,

hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh

instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

12Ibid, hlm.102
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c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh

kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

dihadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar

yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan

pokok perkara yang disengkatakan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang berperkara.
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f. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,

keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk

membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar

kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi kelaurga,

masyarakat dan bangsanya.

F. Ruang Lingkup

Mengingat Tindak pidana yang terjadi di kapal adalah suatu tindak pidana

yang memiliki cakupan yang cukup luas, agar tidak menyimpang dari

pemermsalahan dan judul  maka penulis membatasi lingkup pembahasan pada

tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang tidak merawat kapalnya

sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal akan tetapi tidak

menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungn dengan

permasalahan dalam skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Metodelogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan

“Logos”. Metodelogi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau
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jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-

langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.13

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian dan penulisan skripsi  ini,penulis menggunakan tipe

penelitian hukum normatif, yaitu hukum mengkaji studi dokumen atau

kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.14

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas, yang

mana penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuate

Approuch), yaitu menggunakan pendekatan yang dilakukan terhadap

berbagai aturan hukum.15 Selain pendekatan perundang-undangan,

penulis juga melakukan pendekatan kasus (case Approuch), yaitu

13Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasito, Bandung, 1980  hlm.
399

14Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta,
2001, hlm.13.

15Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
hlm.93
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pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah merupakan kasus

yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.16

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum

yang diperoleh dari studi kepustakaan mencankup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku dan sebagainya.17

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan melakukan

penelitian kepustakaan (library research)yaitu teknik

pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya

dengan masalah yang dipecahkan.18Data sekunder dibedakan

menjadi19:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan

16Ibid, hlm.93.
17Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam – Hukum Barat), Pustaka Belajar,

Yogyakarta, 2010, hlm.87.
18Ibid , hlm.88
19Ibid , hlm.89
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perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan

dengan materi penulisan skripsi ini, seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945.

b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana.

c) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman.

d) Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai kedudukan dari bahan hukum primer,

meliputi: yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti: buku-buku literatur, refrensi-refrensi

dan ketentuan-ketentuan lain.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

metode pengumpulan data atau bahan yang dilakukan dengan studi

kepustakaan (library research) berupa mengumpulkan, menganalisa,

mempelajari buku-buku Literatur atau dengan mempelajari peraturan

perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua

bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini

sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.20

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif

kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara

keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan

yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci

dakemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.21

20Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta,  2007, hlm.53
21Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung , 2008, hlm.36
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif,

yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari

suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.22

22Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013,
hlm.91
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