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Abstract 

 

The Tuban area located between 111.30 º º 112.35 – Eastern and Longitudes – 

7.18 º º 6.40 south latitude with an area of 183.994.562 Hectar area of which the 

majority of the area consists of dry land, fields and forests of the country but 

excluding the area of the sea. The position thus indicated that Tuban is relatively 

dry land area is mountainous in the North kendeng has the potential to mine 

minerals Group C major disebagian regions scattered Tuban. But up to now there 

are still plenty Of Minerals exploitation activity C has not been well managed and 

properly according to the Act and regulations, i.e., the number of illegal 

exploitation activities or also called the Miners without permission (CRATE) so 

that interfere with the natural balance of life cycle process cycle that includes a 

hydrological cycle, the balance of the socio-economic conditions even geological 

society around. So from that Illegal Miners or Mine without permission (CRATE) 

it reviewed of juridical is a form of habit which is not good and no responsibility 

is not in accordance with Law No. 4 of 2009 about mineral exploitation and coral 

mining (MINERBA) and Tuban area of Regulation No. 19 about Licences where 

Illegal Miners or Miners without permission (PETI) in addition to inflicting an 

inefficient provision of ecosystems destructive environment also spent natural 

resources that cannot be updated. 

Key words:lincese mineral exploitation, exploitation activity C 

 

 

 

Abstrak 

 

Kabupaten Tuban yang wilayahnya terletak diantara 111.30º – 112.35º Bujur 

Timur dan 6.40º – 7.18º Lintang Selatan dengan luas wilayah 183.994.562 Ha, 

dimana sebagian besar wilayah ini terdiri dari lahan kering, sawah dan hutan 

negara namun  tidak termasuk wilayah laut. Posisi demikian menunjukkan bahwa 

Kabupaten Tuban relatif lahan kering yang merupakan daerah pegunungan kapur 

kendeng Utara dan memiliki potensi tambang bahan galian golongan C yang 

tersebar disebagian besar daerah kabupaten Tuban. Namun sampai dengan saat ini 

masih banyak kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang belum dikelola 

dengan baik dan benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang belaku, yaitu 

banyaknya kegiatan eksploitasi yang ilegal atau disebut juga dengan Penambang 

Tanpa Ijin (PETI) sehingga menganggu keseimbangan proses daur siklus alam 
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yang meliputi siklus hidrologi, keseimbangan geologi bahkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat sekitar. Maka dari itu Penambang Ilegal atau Pertambangan 

Tanpa Ijin (PETI) itu ditinjau dari yuridis merupakan bentuk kebiasaan yang tidak 

baik dan tidak bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan Undang Undang No. 

4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubata (MINERBA) dan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha 

Pertambangan dimana Penambang Ilegal atau Penambang Tanpa Ijin (PETI) 

selain menimbulkan ketidak seimbangan Ekosistem yang bersifat merusak 

lingkungan juga menghabiskan Sumber Daya Alam yang tidak dapat di 

perbaharui. 

Kata Kunci : pertambangan tanpa ijin, galian C 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki potensi sumber daya mineral melimpah. Dimana berdasarkan Laporan 

Akhir Studi Penelitian Keserasian Kawasan Fungsional Kabupaten Tuban tahun 

2008 sektor pertambangan merupakan salah satu sektor unggulan selain pertanian. 

Jenis pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban merupakan 

pertambangan mineral non logam yaitu batu kapur, fosfat, tanah liat, dolomite, 

ball clay, pedel, pasir kwarsa, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa yang 

sudah dieksploitasi hingga tahun 2007 yaitu batu kapur sebesar 54.127.917 ton, 

tanah liat 12.166.838, 575 ton, pedel 1.497.346 ton, dolomite 163.349 ton, ball 

clay 114.965 ton, pasir kwarsa 859.773 ton, dan fosfat sebesar 16.399 ton. Potensi 

pertambangan ini tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan yaitu penghasil 

bahan tambang batu kapur tersebar di Kecamatan Palang, Semanding, Plumpang, 

Rengel, Soko, Merakurak, Jenu, dan Kerek; tambang tanah liat di Kecamatan 

Jenu, Kerek, Bancar, Jatirogo, dan Kenduruan; tambang dolomite tersebar di 

Kecamatan Palang, Widang, Semanding, Rengel, Soko, Montong, dam Kerek; 

tambang Phospat tersebar di Kecamatan Palang, Plumpang, Semanding, rengel, 

Soko, Merakurak, dan Montong; dan tambang pasir kwarsa tersebar di Kecamtaan 

Rengel, Tambakboyo, Parengan, Montong, Kerek, Jenu, Bancar, jatirogo, dan 

Kenduruan. Potensi pertambangan tersebut diatas dapat memberikan manfaat 

berupa peningkatan pendapatan daerah serta dapat membuka lapangan kerja baru 

bagi penduduk.  

Kegiatan eksploitasi lahan pegunungan tersebut diatas dilakukan secara 

ilegal atau disebut dengan penambang tanpa ijin (PETI) dimana berpotensi 

menganggu keseimbangan proses daur siklus alam yang terjadi seperti siklus 

hidrologi, keseimbangan geologi bahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sekitar. Kegiatan eksploitasi ilegal tersebut dilakukan oleh masyarakat kecil 

dengan latar belakang pendidikan  rendah, menggunakan  peralatan sederhana 

yang sudah dilakukan sejak dahulu secara turun temurun sebagai mata 

pencaharian, mengambilan bahan bahan tambang disegala tempat yang dianggap 

mudah mengambilnya tanpa mengetahui ketentuan dan aturan yang berlaku. 

Sesuai Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batu bara (MINERBA) dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 19 Tahun 
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2011 tentang Izin Usaha Pertambangan dimana Penambang Ilegal atau 

Penambang Tanpa Ijin (PETI) selain menimbulkan ketidak seimbangan Ekosistem 

yang bersifat merusak lingkungan juga menghabiskan Sumber Daya Alam yang 

tidak dapat di perbaharui.  

Upaya untuk penegakan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batu bara (MINERBA) dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban No. 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan 

dibutuhkan kesadaran masyarakat, peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan 

pemerintah atas dampak–dampak kerugianya dan pelanggaran dalam mengatasi 

eksploita alam yang tidak benar. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah diskriptif, 

kualitatif, yaitu suatu tehnik yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang 

ada,  membahas dan menjelaskan serta memecahkan permasalahan tersebut 

berdasarkab bahan-bahan hukum yang telah di peroleh antara peraturan  

perundang-undangan yang ada, teori-teori, doktrin-doktrin dari para sarjana 

dengan data-data yang di peroleh dari penelitian lapangan kemudian berusaha 

mencari jalan pemecahannya.  

Dalam memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan 

skunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

dan pihak yang terkait. Dalam hal ini akan turun langsung ke obyek penelitian 

dengan tehnik komunikasi langsung, dokumenter dan kuisioner. Sumber Data 

Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 

mempelajari, mengambil bahan-bahan yang diperlukan melalui literature, 

peraturan hukum, dokumen-dokumen dan arsip-arsip relevan dengan penelitian. 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Pengertian Pertambangan 

 

Pertambangan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam 

rangka upaya pencarian penambangan (penggalian), pengolahanan, pemanfaatan, 

dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan 

tidak hanya dapat memberikan manfaat saja untuk suatu wilayah tetapi juga dapat 

menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi utamanya adalah 

kerusakan lingkungan yang dapat berupa perubahan sifat fisik dan kimia tanah, 

perubahan struktur tanah akibat penggalian top soil untuk mendapatkan mineral 

yang dibutuhkan, dan timbulnya kolong-kolong atau lahan bekas penambangan 

yang berbentuk danau-danau kecil yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. 

Dampak nyata yang terjadi yaitu tercemarnya udara, air dan tanah, hilangnya 

kesuburan tanah, perubahan iklim, dan rusaknya ekosistem sekitar tambang.  

Lahan bekas tambang juga menimbulkan kerugian terhadap pemerintah 

dimana harus mengalokasikan anggaran untuk penutupan tambang selain itu 

masih dibebani tanggung jawab untuk mengembalikan lahan-lahan tersebut pada 

fungsi semula yang produktif, selain itu juga mengurangi pendapatan pemerintah 
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dari sektor retribusi dan pajak bumi dan bangunan yang berdampak terhadap 

menurunnya kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat, 

hal ini sesuai dengan data, saat ini lahan bekas tambang mineral non logam yang 

terdapat di Kabupaten Tuban sebanyak 46 lahan bekas tambang dengan bermacam 

luasan dan jenis tambang. Berdasarkan pendataan Dinas Pertambangan dan Energi 

tahun 2010 lahan bekas tambang yang memiliki luasan 0-6 hektar sejumlah 38 

lahan, 6-12 hektar sebanyak 4 lahan, dan yang lebih dari 12 hektar sebanyak 4 

lahan, dan persebarannya terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan 

Bancar, Grabagan, Jatirogo, Jenu, Kerek, Merakurak, Montong, Parengan, Rengel, 

Semanding, Singgahan, dan Tambakboyo. Lahan-lahan bekas tambang tersebut 

cenderung ditinggalkan tanpa ada penanganan lebih lanjut oleh pelaku tambang 

atau ditelantarkan. 

Selain itu juga menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan 

pemilik lahan berupa penyerobotan lahan, dimana masyarakat memanfaatkan 

lahan terlantar bekas tambang berupa danau-danau kecil sebagai sumber 

pemenuhan air bersih, dan ketika pemilik lahan tambang akan melakukan 

tanggung jawab untuk kegiatan penutupan tambang, masyarakat tidak 

mengijinkan sehingga pemilik lahan tidak dapat melakukan tanggungjawabnya. 

 

 

Pengertian Lingkungan Hidup  

 

Lingkungan hidup diartikan secara luas, menurut Soemarwoto yaitu tidak 

hanya lingkungan fisik tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.  

Sedangkan menurut Danusaputra, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya 

serta kondisi termasuk didalamnya   manusia dan tingkah perbuatnnya yang 

terdapat didalam ruangannya dimana manusia berada dan mempengaruhi 

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasat hidup lainnya. 

Lingkungan bahan galian kapur sebelum terjadi penambangan merupakan 

daerah yang tidak subur karena termasuk lahan gersang dimana mempunyai jenis 

tanah yang tipis diatas batuan kapur. Kegiatan penambangan kapur akan 

menimbulkan perusakan lahan dimana terjadi berubahnya fungsi lahan yang 

semula masih terdapat variasi tanaman menjadi lahan yang tidak beraturan akibat 

bekas penambangan yang tidak dikembalikan pada posisi sebenarnya dalam arti 

menjadi lahan yang tidak produktif. 

Mengantisipasi kondisi lingkungan agar tetap terjaga maka perlu 

dilakukan pemantauan lingkungan oleh pihak terkait secara konsisten sehingga 

upaya pengelolaan tidak berhenti begitu saja. Usaha penambangan bahan galian 

golongan C  termasuk batu kapur, mempunyai permasalahan dan dampak terhadap 

lingkungan terutama terjadinya kerusakan lingkungan. United Nations 

Environmental Programme (UNEP) menggolongkan dampak yang timbul dari 

kegiatan pertambangan : (1) kerusakan habitat dan biodiversity pada lokasi 

pertambangan; (2) perlindungan ekosistem / biodiversity di sekitar lokasi       

Pertambangan; (3) perubahan landscap/gangguan visual/kehilangan penggunaan   

lahan; (4) stabilitasi site dan rehabilitasi; (5) limbah tambang dan pembuangan 

tailing; (6) kecelakaan/terjadinya longsoran fasilitas tailing; (7) kesehatan 

masyarakat dan pemukiman di sekitar tambang. 
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Pengertian ekonomi masyarakat sekitar Pertambangan  

 

Sebagian masyarakat yang terletak di daerah pegunungan kapur 

memanfaatkan batuan disekelilingnya sebagai sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan cara menggali atau 

mengambil dan menjual bahan galian tersebut Karena lingkungan tersebut 

merupakan lahan pegunungan batu kapur yang hanya sedikit terdapat unsur 

tanahnya, bisa disebut juga dengan istilah batuan bertanah karena lebih banyak 

batunya daripada tanahnya sehingga tidak terlalu baik untuk bercocok tanam di 

wilayah tersebut. 

Masyarakat pegunungan kapur sebagian besar ekonominya sangat lemah, 

karena belum adanya daya dukung untuk  mendapatkan pekerjaan maka 

pengangguran sangat tinggi, mengakibatkan kriminalitas semakin banyak, setelah 

adanya kegiatan pertambangan di wilayah itu dapat terbangun ekonomi 

masyarakat yang lebih baik, menyerap tenaga banyak kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran dan juga menimbulkan usaha usaha baru dari 

masyarakat akibat dari banyaknya manusia yang terlibat dalam kegiatan 

pertambangan. 

Penambangan batu kapur di Kabupaten ini telah menjadi pekerjaan 

alternatif dibeberapa daerah di Tuban. Batu Kapur menjadi salah satu kekayaan 

alam yang menjadi salah satu daya ungkit pergerakan industrialisasi di Tuban. 

Salah satu lokasi penambangan batu kapur di desa Bektiharjo Kecamatan 

Semanding Kabupaten Tuban dimana mengubah batu kapur menjadi 

batu kumbung, jenis batu yang menjadi bahan pembuat dinding seperti batu bata. 

Batu kumbung saat ini dihargai Rp. 700 s.d Rp. 1.000 per biji. Terkait perijinan 

tambang dan tata peraturan yang ada dibeberapa lokasi tersebut tidak ada sehingga 

yang mempunyai lahan bebas menambang. Sedangkan yang punya modal, 

menggunakan mesin, namun bagi yang tidak mempunyai modal, penambangan 

dilakukan secara manual dengan menggunakan gergaji biasa. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban 

 

Kebijakan penanggulangan PETI diarahkan melalui pendekatan sosial 

kemasyarakatan seiring dengan ditegakkannya hokum. Dengan kata lain, 

bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional 

tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar. 

Pendekatan sosial kemasyarakatan tersebut, diarahkan guna mewujudkan 

pelaksanaan transformasl struktural, pelaksanaan program Wilayah Pertambangan 

Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) serta pelaksanaan program 

kemitraan antara para pelaku PETI dengan perusahaan pemegang resmi. Perlu 

pula pembangunan sistem pertambangan terpadu yang baik dari hulu sampai hilir 

sehingga pemerintah tidak hanya terkesan memberi izin dan pengawasan saja 

akan tetapi pemerintah akan memiliki peran sebagai pemberi solusi terhadap 

semua usaha yang bergerak di bidang pertambangan, juga bisa membuat 
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terobosan-terobosan inovasi baik itu tehnologi maupun produksi yang lebih baik 

sehingga dari hasil-hasil tambang tersebut bisa bernilai jual lebih baik, yang 

bisanya dari hasil tambang di jual secara mentah dengan nilai jual yang murah 

menjadi bernilai jual tinggi, dari pengolahan  sedemikian rupa tersebut dan di 

lakukan  di wilayah sendiri dan di kerjakan masyarakat sendiri akan memberi nilai 

tambah bagi masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil pemetaan kegiatan 

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dibeberapa kecamatan dan laporan dari kepala 

UPTD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban Tahun 2013, LSM serta 

anggota DPRD kabupaten Tuban perihal kegiatan pertambangan tanpa izin 

didapatkan hal sebagai berikut:(1) pertambangan tanpa izin menggunakan 

peralatan mekanis telah dilakukan pembinaan dan penertiban sesuai ketentuan 

yang ada, namun demikian beberapa penambang kurang mengindahkan arahan 

petugas; (2) dengan semakin maraknya PETI yang dilakukan oleh masyarakat 

khususnya penambangan batu kumbung dibeberapa lokasi telah dilakukan 

pembinaan dan penertiban sesuai ketentuan yang ada, namun demikian kegiatan 

penambangan batu kumbung msih tetap berjalan; (3) penegakkan hokum perlu 

dipertimbangkan sesuai prosedur dan tahapan tahapan yang ada oleh aparat yang 

berwenang khususnya satpol PP, namun demikian secara teknis hendaknya tetap 

berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban.  Berikut 

data statistik yang menunjukkan Data Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Di 

Kabupaten Tuban pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) Di Kabupaten 

Tuban 

 

No Mineral Lokasi Luas Ket. 

  Desa Kecamatan (M2)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Batu Kumbung Tuwiri 

Wetan 

Merakurak 84.889.297  

2 Batu Kumbung Kapu Merakurak 22.544.781  

3 Batu Kumbung Tahulu Merakurak 19.722.000  

4 Batu Kumbung Tegalrejo Merakurak 27.456.000  

5 Batu Kumbung Jadi Semanding 263.865.924  

6 Batu Kumbung Prunggahan 

Kulon 

Semanding 349.551.833  

7 Batu Kumbung Bektiharjo Semanding 104.287.559  

8 Pedel Gedungombo Semanding     7.500.000  

9 Batu Kumbung Kesamben Plumpang     6.600.000  

10 Pasir Sungai Kedungrejo Plumpang     8.100.000  

11 Batu Kumbung Leranwetan Palang 53.864.000  

12 Batu Phosphat Leranwetan Palang 11.019.000  

13 Batu Kumbung Wangun Palang 46.070.000  

14 Batu Kumbung Pucangan Palang 38.510.000  

15 Batu Kumbung Lerankulon Palang 63.130.000  

16 Pasir Sungai Banjararum Rengel   5.400.000  

17 Pasir Sungai Ngadirejo Rengel 21.600.000  

18 Pasir Sungai Kanorejo Rengel   4.500.000  

19 Batu Kumbung Gesikan Grabagan 92.500.000  
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20 Batu Kumbung Dahor Grabagan   5.000.000  

21 Clay Dahor Grabagan 30.300.000  

22 Batu Kumbung Ngandong Grabagan 12.500.0000  

23 Clay Banyubang Grabagan 30.000.000  

24 Phosphat Weleran Grabagan 88.500.000  

25 Tanah Urug Menilo Soko   7.000.000  

26 Batu Kumbung Desin Tambakboyo 57.500.000  

27 Batu Kumbung Sanip Tambakboyo 52.500.000  

Total Luas 1.358.410,394  

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, 2013 

 

 

Upaya-upaya pemerintah kabupaten Tuban dalam mencegah berkembangnya 

PETI dengan ; (1) transforrnasi struktural, agar kegiatan ekonomi masyarakat 

setempat dapat diarahkan kepada kegiatan usaha disektor lainnya yang lebih 

menarik daripada sebagai penambang tanpa izin, atau pada kegiatan usaha 

penunjang di sektor pertambangan; (2) bagi masyarakat yang ingin menekuni 

usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui pola Pertambangan 

Rakyat/ Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil 

(PSK) yang mengalokasikan wilayahnya dikaitkan dengan kebijakan penciutan 

wilayah, dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Disamping itu, 

pemerintah akan rnengalokasikan cadangan mineral dangkal dan atau sekunder 

(alluvial) yang terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh 

rakyat melalui pertambangan berskala kecil. Dalam kaitan ini diperlukan 

pembinaan dan pengawasan secara intensif, serta dalam pelaksanaannya dapat 

dilakukan bekerjasama dengan perusahaan tambang swasta dan BUMN. Apabila 

kedua Cara diatas belum mampu mengurangi atau meniadakan aktivitas PETI 

secara keseluruhan, masih dimungkinkan melalui program kemitraan usaha, 

sehingga (eks) pelaku PETI yang aktivitasnya berada pada konsesi perusahaan 

pemegang pertambangan (KP/KK/PKP2B) menjadi subordinat dari kegiatan 

usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan. 

Penerapan strategi dengan: (1) mengupayakan adanya penegakan hokum; (2) 

mendorong perusahaan pertambangan melaksanakan pengembangan masyarakat 

(community development) yang sesuai setempat; (3) mengupayakan usaha pertam-

bangan yang berpihak dapat masyarakat dan ramah lingkungan; (4) 

mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan tradisional, 

skala kecil, menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang saling 

menguntungkan. Kebijakan Penanggulangan masalah PETI diatas dihadapkan 

kepada persoalan dilematis, yaitu : (1) identik dengan kehidupan masyarakat 

bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena 

keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya sehingga 

penutupan kegiatan usaha berarti menimbulkan pengangguran; (2) upaya untuk 

mewadahi masyarakat miskin (rakyat kecil) melalui pola Pertambangan Rakyat 

dan Pertambangan Skala Kecil belum memberikan hasil optimal, dikarenakan 

beberapa hal : (1) masalah internal birokari; (2) keberadaan cukong/blandong di 

tengah-tengah masyarakat miskin yang terus meracuni kehidupan mereka dengan 

cara iming-iming uang, namun dalam prakteknya menerapkan sistem ijon, 

sehingga masyarakat miskin terjerat dan tidak dapat lagi melepaskan diri dari 

cengkeraman cukong/blandong.  
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Dari beberapa sebab diatas maka mengedepankan pendekatan sosial 

kemasyarakatan dengan tetap memberikan kesempatan kepada rakyat untuk 

berperan langsung secara proporsional pada kegiatan usaha pertambangan, tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar.  

 

 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Pusat  

 

Pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat 

diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala 

kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan 

disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan 

karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang 

dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. 

Pemberian Insentif dapat berupa : (1) pembangunan lahan terpadu (guided land 

development) tehnik ini di lakukan oleh pemerintah dengan menyediakan 

prasarana jalan dan listrik yang cukup, sehingga merangsang pihak swasta untuk 

membangun lahan yang ada atau paling tidak mengarahkan mereka untuk 

membangun lahan ke arah yang telah ditetapkan pemerintah; (2) revitalisasi 

lahan/kawasan yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan vitalitas kawasan 

melalui peningkatan kualitas lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek sosial 

budaya dan karakteristik/kekhususan kawasan. Fokus dari vitalitas itu sendiri 

adalah upaya untuk menumbuhkan pengembangan ekonomi kawasan, sehingga 

upaya memberdayakan, merawat dan memperkuat karakter kawasan dapat 

berlangsung dengan baik; (3) Wilayah terlantar yang mempunyai banyak 

potensinya maka perlu juga dipromosikan dan menciptakan strategi pemasaran 

lahan secara komprehensip; (4) memberikan kesempatan kepada Lembaga non 

profit untuk berperan aktif dalam pemanfaatan lahan; (5) kemudahan administrasi 

dan perpajakan bagi pengusaha yang telah mengerjakan reklamasi dengan baik.  

Pemberian diinsentif dapat berupa : (1) tidak memberikan ijin kepada pengusaha  

tambang untuk membuka tambang lagi sebelum lahan bekas tambangnya di 

reklamasi; (2) jaminan reklamasi, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh 

pengusaha kepada pemerintah sebagai jaminan/janji kepada pemerintah bahwa 

pengusaha tambang akan melakukan reklamasi pada lahan bekas tambangnya dan 

jika tidak di lakukan maka uang tidak dapat di ambil kembali; (3) pencabutan hak 

atas lahan. Dilakukan karena lahan dalam kondisi rusak atau tercemar; (4) 

menetapkan tarif pajak progresif dan tarif pajak yang tinggi untuk mengendalikan 

agar lahan tidak terlantarkan. Semakin lama tanah di terlantarkan maka semakin 

tinggi pajak atas tanah tersebut; (5) teguran dan peringatan tertulis merupakan 

peringatan resmi dari pemerintah terhadap  pemilik lahan setelah di anggap tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya; (6) pemilik lahan tidak boleh membiarkan 

lahannya kosong sehingga harus menyewakan  lahanya pada pihak lain dengan 

perjanjian sewa diatur sendiri oleh pemilik lahan dan penyewa.   

Tax Increment Financing 

Pungutan pembangunan yang di kenakan kepada pemilik lahan untuk 

mengganti biaya pembangunan infrastruktur, dengan pungutan ini New Jersey 

berhasil mengembangkan infrastruktur pada lahan terlantar brownfield yang telah 
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bertahun-tahun ditinggalkan. (Overcoming Obstacles to Brownfield and vacant 

land redevelopment, 1998) 

 

 

Payung Hukum 

 

Dalam upaya melaksanakan penanggulangan PETI oleh pemerintah 

Kabupaten Tuban dilandasi oleh : (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 

(3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batu bara (MINERBA) yang mengandung pokok-

pokok pikiran sebagai berikut:  (a) mineral dan batubara sebagai sumber daya 

yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta 

pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama 

dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada 

badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun 

masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara 

berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing; (b) 

dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan 

pemerintah daerah; (c) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan 

sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; (d) usaha 

pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong 

kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong 

tumbuhnya industri perlunjang pertambangan; (e) dalam rangka terciptanya 

pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan 

dengarl memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA, mengadung pokok pikiran : (a) 

pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, 

Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat; (b) 

pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan 

dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 

baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; (c) 

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, 

berhasil guna, dan berdaya saing; (d) peningkatan pendapatan masyarakat lokal, 

daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar 

kesejahteraan rakyat; (e) penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan 

usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat 

dan kompetitif; (f) peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan 

pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri. 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pula Peraturan 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha 

Pertambangan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 yang 

mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut : (a) mineral sebagai 
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sumberdaya yang tak terbarukan di kuasai oleh Negara dan Pengembangan serta 

pendayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Pelaku 

usaha; (b) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Badan usaha yang 

berbadan hukum Indonesi, Koperasi, Perseorangan, maupun msyarakat setempat 

untuk melakukan pengusahaan mineral berdasarkan izin; (c) dalam rangka 

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi Daerah, pengelolaan pertambangan 

mineral dilaksanakan berdasarkan prinsip ekstemalitas, akuntabilitas dan efisien; 

(d) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan rakyat; (e) usaha pertambangan harus dapat 

mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah 

serta dapat mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan; (f) dalam 

rangka terciptanya Pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan 

harus di laksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkingan hidup, transparansi 

dan partisipasi masyarakat.    

 

Tindakan Yuridis Dan Pencegahan Terjadinya Penambang Tanpa Izin  

 

Hukum dan Pemberian sanksi diperlukan strategi dengan mengupayakan 

adanya penegakan hukum, mendorong perusahaan pertambangan melaksanakan 

pengembangan masyarakat (community development) yang sesuai setempat, 

mengupayakan usaha pertambangan yang berpihak dapat masyarakat dan ramah 

lingkungan, mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan 

tradisional, skala kecil, menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang saling 

menguntungkan. 

Penegakan hukum secara tegas terutama bagi kegiatan usaha penambangan 

tanpa IUP merupakan pelanggaran pasal 158 Undand-undang Nomor 4 tahun 

2009 tentang Mineral dan Batu bara dengan pidana penjara paling lama 1.0 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

Sosialisai Hukum yang optimal bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha 

di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui pola Pertambangan Rakyat/ 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang 

mengalokasikan wilayahnya dikaitkan dengan kebijakan penciutan wilayah, dan 

mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Disamping itu, pemerintah 

akan rnengalokasikan cadangan mineral dangkal dan atau sekunder (alluvial) yang 

terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui 

pertambangan berskala kecil. Dalam kaitan ini diperlukan pembinaan dan 

pengawasan secara intensif, serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan 

bekerjasama dengan perusahaan tambang swasta dan BUMN.  

 

SIMPULAN 

 

Kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar 

(good mining practice) dan kondisi pada saat ini hampir tidak tersentuh hukum, 

sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (non renewable 

resources) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (potential 

polluter), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang 

merugikan Pernerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.  
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Kerugian yang timbul adalah kerusakan lingkungan, pemborosan sumber 

daya mineral, dan kemerosotan moral, khusus bagi Pemerintah, dampak negatif 

itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan 

pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap 

kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor yang menjadi tulang 

punggung pertumbuhan sektor pertambangan di Tuban.  

Upaya penanggulangan baik secara kebijakan maupun penegakan hukum 

jika tidak diikuti oleh pengawasan yang cukup maka akan tetap menimbulkan 

dampak merugikan sehingga pada akhirnya Kabupaten Tuban kehilangan salah 

satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan 

kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.  
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Abstract 

 

Allow the autonomous region can actualize all the best potential optimally. Policy 

in the venue holds the principle of the autonomy of the region should be 

implemented with the stressed the importance of independence and initiator of the 

autonomous regions to organize autonomous region without having to first wait 

for instructions and arrangements of the Central Government. Local governance 

in order to improve the efficiency and effectiveness of the implementation of 

regional autonomy, the need to pay attention to the relationship between the order 

of Government and between local governments, potential and diversity of the 

region. 

Keywords: The Bureaucracy, The Autonomous Region 

 

 

Abstrak 

  

Otonomi daerah memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi 

terbaik yang dimilikinya secara optimal. Kebijakan dalam penyelenggarannya 

memegang prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan 

pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk 

dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu 

memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah 

daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. 

Kata kunci : Birokrasi, Otonomi Daerah 

  

 

PENDAHULUAN 

 

Orde baru merupakan gudang pengalaman tentang berbagai praktek birokrasi 

yang sama sekali tidak positif bagi tercapainya tujuan negara. Birokrasi bukan 

untuk melayani atau mengabdi pada tujuan negara, namun justru segala hal harus 

melayani atau mengabdi kepadanya. Bukannya memecahkan problem Lembaga 

negara, birokrasi dimasa orde baru malah menciptakan problem-problem bangsa 

dan negara karena ketidak efisien dan ketidak responsifannya terhadap situasi dan 

kondisi realitas yang ada. 
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Birokrasi sipil mengalami proses militerisasi, mulai dari struktur hingga 

kulturnya. Sistem komando yang sentralistik menjadi format dari birokrasi sipil 

pada masa itu. Birokrasi kemudian menjadi mesin penghalang atau mobilisasi 

dukungan bagi orde baru yang berkuasa, konsep monoloyalitas yang secara 

konsep diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang professional dengan tidak 

terlalu melibatkan pertimbangan-pertimbangan politik praktis secara subyek 

didalam pelaksanaan kerjanya, justru menjadi aparatur negara sangat politis. 

Secara hirarki pemerintahan disusun sejajar dengan hirarki dalam garis 

komando militer. Pada setiap level hirarki birokasi sipil, akan terdapat level 

komando militer yang setara dengannya, bahkan yang lebih menonjol lagi banyak 

jabatan birokasi sipil yang dipegang oleh orang-orang militer baik yang masih 

aktif maupun yang telah pensiun. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sistem Birokrasi yang modern 

menggunakan spesifikasi yang rinci, unit-unit fungsional, aturan prosedur, dan 

uraian pekerjaan untuk membentuk hal-hal yang harus dikerjakan. Spesifikasi itu 

membuat inisiatif menjadi beresiko. 

Pemerintahan wilayah ialah pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan 

langsung dari pemerintah pusat. Pada level propinsi, Gubernur merupakan Kepala 

Daerah sekaligus Kepala Wilayah Propinsi. Pada level Kabupaten atau 

Kotamadya, Bupati atau Walikota adalah Kepala Daerah sekaligus Kepala 

Wilayah. 

 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Pengertian Otonomi Daerah 

 

Dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia setidaknya dikenal dua 

pendekatan yakni pendekatan teoritis dan pendekatan pragmatis. Menurut 

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut : 

“Decentralization is the transfer of planning decition-making, or administrative 

authority from the centra/government to its field organizations, local 

administrative units, semi-autonomous and parastatal (italics in original 

organization local government or non-govermental organization). 

Otonomi Daerah adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada unit-unit pelaksana daerah kepada organisasi semi otonom dan 

parastatal ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah. 

Sementara Bank Dunia (1999 : 107-124) mendefinisikan Otonomi Daerah 

(desentralisasi) sebagai berikut :”Decentralization is the transfer of authority and 

responsibility for public function from the central government to subordinate or 

quasi-independent government organizations and or the private sector”.
 

Otonomi Daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau organisasi semi-independen dan 

atau kepada sektor swasta. 

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah 

otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
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(Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan 

pemerintahanya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 

Tahun 2004. 

UU No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan 

kembali dalam pengaturan elemen-elemen dasar pemerintahan daerah sehingga 

jelas peran masing-masing tingkatan pemerintahan baik Pusat, Propinsi, 

Kabupaten dan Kota. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Pasal 1 

angka 7 UU No 32 Tahun 2004). Urusan Pemerintahan ini ada yang diklasifikasi 

menjadi urusan wajib dan dalam konstruksi UU No 32 Tahun 2004 ada urusan 

wajib  berskala provinsi dan berskala kabupaten, sebagaimana diatur pada Pasal 

13 UU No 32 Tahun 2004. 

 

Falsafah, Desain dan Format Politik Otonomi Daerah 

Kepedulian mengemuka terhadap penerapan Otonomi Daerah ini 

mengalami titik balik pada tahun 1959, yaitu pada saat Pemerintahan Presiden 

Soekarno berubah kearah sistem federal ketika sistem Republik Negara kesatuan 

tak lagi dianggap cocok bagi Indonesia. Meski demikian, sifat dari keragaman 

local di Indonesia masih tetap tak berubah. Kesultanan dan Paku alam Yokyakarta 

dan ratusan adat lokal, tradisional di Makasar dan kepulauan Maluku, misalnya 

masih tetap berfungsi. Jadi keinginan daerah-daerah untuk menjalankan 

Pemerintahan Daerahnya secara Otonomi tidak dengan sendirinya lenyap dengan 

berubahnya sistem Negara . Undang-undang peninggalan Belanda Nomor 22/1948 

mengenai Otonomi Daerah masih tetap berlaku sampai kemudian digantikan pada 

saat disyahkannya Undang-undang Nomor 44/1950. Perubahan bentuk Negara 

dari Republik ke Negara serikat ini juga tidak merubah agenda Otonomi Daerah. 

Pemerintah pusat membentuk proyek percontohan Otonomi daerah agar 

fokus terhadap Otonomi Daerah menjadi lebih besar lagi. Rencana untuk 

mengadakan proyek percontohan dirintis oleh Menteri Negara Penertiban 

Aparatur Negara/MENPAN dan Menteri Dalam Negeri yang berkoordinasi 

dengan Menteri lain yaitu Menteri Keuangan dan Ketua Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Proyek percontohan itu meliputi 26 

Kabupaten/Kota di 26 Propinsi kecuali daerah khusus Ibukota Jakarta. 

Keputusaan mengenai daerah percontohan ini dituangkan dalam SK Mendagri 

Nomor 105 tahun 1994 yang merujuk pada UU Nomor 5/74, PP nomor 6 tahun 

1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi fertikal didaerah, pada ketentuan ini 

ditegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi meliputi penataan atau pengembangan 

urusan Otonomi daerah, personil, sumber pembiayaan dan kelembagaan. 

Sampai tahun 1998, proses Otonomi Daerah di Indonesia, paling cepat 

hanya bagus dalam rencana namun buruk dalam pengimplementasiannya. 

Kerangka hukum bagi pengimplementasian Otonomi Daerah di level Profinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 

5/1974 menjanjikan dilaksanakannya Otonomi Daerah. Namun sistem 

pelaksanaan pengimplementasiannya bersifat sentralis.Pada awalnya, proyek 

percontohan tersebut dinilai publik sebagai sebuah program yang luar biasa 

karena dilaksanakan dalamsebuah era stagnan. Dengan diterapkannya Undang-

Undang yang baru itu, maka jika dibandingkan dengan praktek selama masa Orde 

Baru dan Undang-Undang sebelumnya Nomor 5/74, kewenangan dan tanggung 
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jawab menjadi lebih dipegang oleh pihak pemerintah daerah. Perubahan ini 

sungguh-sungguh dramatis berskala besar. 

 

 

Kajian Akademik Desain Baru Otonomi Daerah 

 

Terdapat setidaknya 5 (lima) dasar alasan bagi penetapan UU Otonomi 

Daerah yang baru, yaitu : (1) adanya persepsi bahwa Otonomi Daerah akan bisa 

memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat daerah; (2) adanya keyakinan 

bahwa Otonomi Daerah akan membantu menciptakan tercapainya prinsip 

pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi;(3) Otonomi daerah 

akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) sebagai 

lembaga legislatife dalam pemerintahan daerah dan memperdayakan mereka 

sebagai lembaga pengawas demi terciptanya pengelolaan pemerintah daerah yang 

lebih demokratis karena fokus dan lokus dari pendelegasian kewenangan  akan 

diberikan pada level Kabupaten/Kota dalam tingkatan yang lebih rendah juga 

kepada pemerintahan profinsi;(4) Otonomi daerah ditetapkan untuk 

mengantisipasi meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat baik dalam 

negeri maupun luar negeri.Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga donor dan para 

nasehat internasional tanpa jelas paling tidak dalam 2 hal yaitu : dalam proses 

penyusunan draf UU dimana GTZ dan pada saat IMF mewajibkan Pemerintah 

Indonesia untuk menjamin diterapkannya proses Otonomi Daerah sebagai yang 

disyaratkan dalam leter of Inten IMF tahun 2001/2002;(5) Otonomi Daerah 

ditetapkan sebagai sebuah usaha untuk melestarikan bentuk-bentuk Pemerintahan 

yang bersifat tradisional. Termasuk pemerintahan di tingkat Desa UU no. 22/1999 

memberikan sebuah ruang bagi Pemerintah Desa tradisional untuk bekerja diruang 

Demokrasi Daerah, dan ini berarti memulihkankembali ” posisi asli ” dari Desa-

desa. Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menjamin 

nilai-nilai tradisional. 

 

Dasar Alasan Akademis Mengapa Harus Otonomi 

 

Dasar alasan mengapa negara Indonesia harus didesentralisasikan ialah 

karena adanya hasil akhir dari perdebatan-perdebatan historis yang berlangsung 

sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Wawasan lain mengapa 

Indonesia menerapkan desentralisasi bisa dilihat dalam dokumen-dokumen 

tentang perdebatan-perdebatan panjang pada pertengahan tahun 1945 yang 

berlangsung dalam tubuh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). 

Otonomi Daerah yang baru ini menempatkan hubungan antara pemerintah 

Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai hubungan yang bersifat hirarkis. Sebagai 

konsekuwensinya kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota sekarang tidak lagi 

bertanggung jawab kepada Gubernur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

juga membatasi jangkauan kewenangan pemerintah Propinsi dan memperluas 

jangkauan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian Propinsi 

memiliki kewenangan untuk mengatur masalah-masalah lintas Kabupaten/Kota 

dan setiap bidang yang untuk saat ini berada diluar kesanggupan penanganan 

Kabupaten/Kota. Undang-Undang yang baru akan mentransfer banyak 
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kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, yaitu kepada pemerintah propinsi 

dan Kabupaten/Kota, dan memberikan penegasan yang kuat akan otonomi relatif 

dari desa. 

Persoalan kepemimpinan dan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, maka berkisar pada lima pilar tata kelola 

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : (1) 

demokrasi; (2) sumber daya manusia;(3) kebijakan;(4) system;(5) investasi.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah diskriptif, 

kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang data-data yang diteliti sesuai 

dengan tujuan penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis, dari 

analisa tersebut kemudian dipakai untuk menjawab dan meneliti. Dalam 

memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Sumber 

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan pihak yang 

terkait. Dalam hal ini akan turun langsung ke obyek penelitian dengan tehnik 

komunikasi langsung, dokumenter dan kuisioner. Sumber Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, mengambil 

bahan-bahan yang diperlukan melalui literature, peraturan hukum, dokumen-

dokumen dan arsip-arsip relevan dengan penelitian. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah 

dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi daerah ini 

merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga 

kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi.  

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri 

berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi 

suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam 

keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan 

kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, 

desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan 

karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma 

pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari 

pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran yang melatar 

belakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk 

lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan 

pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Inisiatif peningkatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradigma&action=edit
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diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara 

efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Ada beberapa permasalahan 

dalam Otonomi Daerah di Indonesia antara lain : (1) adanya eksploitasi 

Pendapatan Daerah Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi 

daerah yang belum mantap; (2) penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah 

yang belum memadai;(3) kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum 

menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah;(4) korupsi di Daerah; (5) 

adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Pada intinya, masalah – masalah 

tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan 

implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui 

intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada 

sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul 

dipermukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang 

memungkinkan untuk itu. Otonomi telah menciptakan kesempatan untuk 

mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberi peluang bagi para 

pahlawan baru menganggap dirinya telah berjasa di era reformasi untuk bertindak 

seenaknya. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah 

semestinya bisa menempuh jalan alternatif, selain intensifikasi pungutan yang 

cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, 

yaitu (1) efisiensi anggaran, dan (2) revitalisasi perusahaan daerah.Adapun 

pemecahan masalah suntuk keluar dari masalah Otonomi Daerah tanpa harus 

mengembalikan kepada sentralisasi jika pemerintah dan masyarakat bersinergi 

mengatasi masalah tersebut yaitu dengan : (1) membuat masterplan pembangunan 

nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Agar menjadi landasan 

pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah; (2) 

memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan 

mengadakan kegiatan menanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan 

bendera merah putih;(3) melakukan pembatasan anggaran kampanye karena 

menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum 

berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi; (3) melakukan 

pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan diatasnya 

yang lebih tinggi;(4) melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam 

pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik;(5) meningkatkan 

kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang 

berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah;(6) melaksanakan Good 

Governence dengan memangkas birokrasi (reformasi birokrasi), mengadakan 

pelayanan satu pintu untuk masyarakat. Melakukan efisiensi anggaran; (7) 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor SDA dan Pajak serta 

mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

 

SIMPULAN 

 

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat 

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. 

Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada 

dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk 

mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-
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persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam 

perspektif keutuhan negara- bangsa. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah 

munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan 

berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan 

pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi 

dengan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak 

permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. 

Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan 

awal dari otonomi daerah dapat tercapai. 
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Abstract 

 

Staffing Agency Offices environments Tuban Area frequent violations of disciplinary 

infringement dealing with civil servant subject to Government Regulation No. 53 in 2010 

about the discipline of civil servants. Attempts by the application of sanctions on civil 

servants who do not abide by the rules of the discipline of civil servants is conducted in 

accordance with the procedures set forth in the Government Regulation No. 53 in 2010 

about the discipline of civil servants. In the application is still found the biggest obstacle 

lies in the cultural or employee work ethic. Improvement of work culture continue to be 

carried out by a legal and non-legal approach, the approach of law refers to Government 

Regulation No. 53 in 2010 about the discipline of civil servants. 

Keywords: The Application Of Discipline, Staffing Agency 

 

 

Abstrak 

 

Di lingkungan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban sering terjadi 

pelanggaran berkaitannya dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Upaya penerapan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil  yang tidak mematuhi peraturan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 

dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam penerapa masih menemui hambatan terbesar terletak pada budaya atau etos kerja 

pegawai. Perbaikan terhadap budaya kerja terus dilakukan dengan pendekatan hukum dan 

non hukum, pendekatan hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Kata Kunci : Penerapan Disiplin, Badan Kepegawaian 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 

telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil, dan diatur 

lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri adalah suatu landasan hukum untuk menjamin disiplin  pegawai negeri dan dapat 

dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.  

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri 

yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan 
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berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya 

sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai 

negeri sebagaimana tersebut maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik–baiknya atas 

dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. 

Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian di mana suatu pengangkatan 

pertama di dasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan di dalam 

pengembangan selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, 

kesetiaan, pengabdian serta syarat–syarat objektif  lainnya.  

Sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang 

untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat di dasarkan atas kecakapan 

dan prestasi kerja yang di capai oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan 

dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi di buktikan secara nyata dan sistem prestasi 

kerja ini tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja. 

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh 

tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral dan nilai-nilai 

luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan 

orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 43 tahun 

1999 sebagai berikut, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara 

berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara 

menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negeri Sipil 

pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada ditingkat daerah. Dengan demikian 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pusat dengan 

sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat daerah, kecuali 

ditentukan lain oleh Undang Undang. 

Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diamanatkan 

dalam Undang Undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah satu faktor yang dipandang 

sangat penting dan prinsip dalam mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan 

berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

Berkaitan dengan kedisiplinan, Badan Kepegawaian Kabupaten Tuban sebagai 

lembaga pemerintah, maka kedisiplinan pegawai sangat penting untuk menciptakan 

pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dilingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten 

Tuban sendiri telah mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi 

tidak menutup kemungkinan untuk Pegawai Negeri Sipil   Badan Kepegawaian Kabupaten 

Tuban untuk melakukuan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini ada Pegawai Negeri Sipil 

yang mangkir dari tugas yang diembannya, penyalahgunaan kewenangan, 

menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara, 

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di 

dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, 

golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, 

menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang bersangkutan 

dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memasuki tempat-tempat yang dapat 

mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan 

jabatan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, hal ini dapat mengakibatkan 

kerugian bagi Negara.  
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TINJAUAN TEORI 

 

Pengertian Disiplin 

 

Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto sebagai “suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban.”  Nilai-nilai 

kepatuhan, ketaatan dan ketertiban itu tercipta dan terbentuk melalui suatu proses. Proses 

di sini dapat berupa binaan melalui keluarga, pendidikan formal dan pengalaman atau 

pengenalan dari keteladanan dari lingkungannya. Disiplin mempunyai tiga aspek yaitu : 

(1) sikap mental, yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan 

dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak; (2) pemahaman yang baik 

mengenai sistim aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, 

sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, 

bahwa ketaatan akan aturan; norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak 

untuk mencapai keberhasilan; (3) sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan 

kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Unsur pokok yang 

membentuk disiplin berupa : (1) sikap yang telah ada pada diri manusia merupakan unsur 

yang hidup di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya, 

dapat berupa tingkah laku atau pemikiran; (2) sistem nilai budaya yang ada di dalam 

masyarakat merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman 

atau penuntun bagi kelakuan manusia.  

Perpaduan antara sikap dengan sistem nilai budaya yang menjadi pengarah dan 

pedoman tadi mewujudkan sikap mental berupa perbuatan atau tingkah laku. Hal inilah 

yang pada dasarnya disebut disiplin.  

 

Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

 

 Menurut Kamus Hukum, Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara; abdi 

negara; dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, 

Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah 

dan pembangunan. Sedangkan pendapat HR (Hoge Raad) pada keputusannya tanggal 30 

Januari 1911, yaitu Pegawai Negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam 

suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat 

perlengkapan. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) pengertian pegawai negeri dirumuskan 

sebagai berikut; Pegawai Negeri adalah meliputi : (1)  Pegawai Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; (2)   Pegawai Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;(3)  orang yang menerima gaji atau 

upah dari keuangan negara atau daerah; (4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 

korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (5) orang yang 

menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 

negara atau masyarakat. Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian menyebutkan bahwa pengertian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil  

 

Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, 

kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. UU No. 43 Tahun 

1999 menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, 

diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai 

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar 

oleh Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, 

Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, 

Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian dan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah yuridis 

sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan kepada aspek hukum, berkenaan dengan 

pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga 

dapat memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisa. Hasil 

dilapangan yang penulis dapatkan adalah bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Tuban telah dilaksanakan sejak Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan, dengan telah 

memberikan sangsi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kedisiplinan dari  hukuman 

ringan, hukuman sedang sampai hukuman barat. 

 

PEMBAHASAN 

 

Melalui peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian pemerintah 

senyatanya dapat dikatakan melaksanakan pembangunan dikarenakan dengan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya secara baik maka 

roda pembangunan yang didukung aparatur Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan secara 

optimal. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 seharusnya dapat juga dapat memenuhi Tujuan Hukum 

yaitu rasa keadilan dan fungsi hukum itu sendiri. Persolannya adalah penerapan hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil belum menunjukkan hasil yang diinginkan seperti 

semangatnya pada waktu pembentukannya, hal ini jika ditelaah lebih lanjut dapat 

ditemukan beberapa persoalan yang menjadi penghambatnya diantaranya adalah : 

Penerapan sanksi yang tidak maksimal, penerapan hukuman disiplin yang tebang pilih dan 

sampai pada pembentukan hukumnya yang tidak sesuai dengan pendekatan multi kultur 

sosiologis masing masing daerah, bahkan masih banyak alasan pembenar lainnya. 

Metode yang dapat dipakai dalam pemecahan masalah kedisiplinan Pegawai 

Negeri Sipil adalah dengan metode yang bersifat preventif dan represif. Metode yang 

bersifat preventif jelas lebih sulit dilaksanakan karena harus didasarkan pada penelitian 

yang mendalam sebab-sebab terjadinya masalah indisipliner aparatur. Metode represif 

lebih banyak digunakan artinya, setelah suatu persolan dapat dipastikan sebagai masalah 
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indisipliner baru diambil dalam bentuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Pemecahan 

masalah dengan menggunakan metode preventif sosiologis penting dilakukan karena dapat 

memahami kenapa oknum Pegawai Negeri Sipil itu melakukan pelanggaran disiplin 

seperti adanya faktor : perbedaan kepentingan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil 

yang lebih berorientasi pada kebutuhan manusia, faktor landasan agama. 

Pegawai Negeri Sipil sering melakukan pelanggaran dengan alasan yang mendasari 

sebagai berikut : (1) adanya kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya 

pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih 

dapat ditolerir; (2) adanya pengawasan yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa: (3) 

kurang responnya aparat terhadap sanksi, karena kurangnya pengawasan dari pihak yang 

terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi; (4) terdapatnya motivasi yang kurang dari 

PNS dikarenakan sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar 

keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling memberikan 

prestasi karena hasil yang diterima setiap bulannya relatif tidak berubah. Hal ini berimbas 

pada kinerja yang hanya berorientasi pada hasil bukanlah proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang menuntut adanya totalitas dalam penyelengaaran tugasnya.  

Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pekerjaannya dipengaruhi oleh 2 (dua) pola 

pikir yang saling bertolak belakang, yaitu (1) Pola pikir positif (pola pikir berkembang) 

tercermin dalam berbagai prestasi yang telah dicapai oleh para Pegawai Negeri Sipil 

selama ini sesuai bidang tugasnya masing-masing, maupun dalam bentuk acuan norma dan 

aturan yang berlaku; (2) Pola pikir negatif (pola pikir tetap) tercermin dalam bentuk 24 

(duapuluh empat) hambatan atau permasalahan perilaku Budaya Kerja Aparatur 

Pemerintahan,  yaitu pola pikir Negatif  : (a) Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan 

misi organisasi masih rendah; (b) Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam 

kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat; (c) Pelaksanaan kebijakan jauh 

berbeda dari yang diharapkan; (d) Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan 

kekuasaan; (e) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini belum 

seimbang; (f) Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, 

jujur dan tidak jujur; (g) Pejabat yang Korupsi Kolusi dan Nepotisme akan menyebabkan 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme meluas pada pegawai lain, dunia usaha dan masyarakat; 

(h)Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya; (i) 

Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah; (j) Belum adanya 

sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil 

penilaiannya; (k) Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan; (l) Kepekaan 

terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah; (m) Sikap yang berorientasi vertikal 

menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi; (o) Budaya suap bukan hal 

yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam 

bekerja; (p) Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan 

bawahan; (q)Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum 

optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain; (o) Sifat individualisme lebih menonjol 

dibandingkan kebersamaan; (q) Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai 

melanggar aturan; (r) Budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menjiwai sebagian 

aparat; (s) Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai; (t) Pengaruh budaya prestise yang 

lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan; (u) Sistem seleksi 

(rekruitmen) yang masih kurang transparan; (v) Tidak berani tegas, karena khawatir 

mendapat reaksi yang negatif; (w) Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan 

keterbukaan. 
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Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat melalui : (1) faktor pengawasan, terkait dengan 

kecenderungan manusia untuk bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, tanpa ingin 

diatur atau diarahkan oleh pihak diluar dirinya. Di kalangan Pegawai Negeri Sipil telah 

sangat dikenal faktor yang terkait dengan Pengawasan Melekat. Pengawasan Melekat 

tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 

Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Kurangnya fungsi 

pengawasan memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan 

pelanggaran hukum; (2) faktor besaran  gaji, cukup sulit untuk mengatakan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil  dinilai telah memadai dan layak bagi standar kehidupan di Indonesia. Alasan 

ini mendorong Pegawai Negeri Sipil  untuk berbuat hal yang merugikan orang lain, 

keuangan negara dan mengambil tindakan tidak wajar lainnya seperti untuk memenuhi 

tuntutan hidup mencari pekerjaan dilingkungan lain sehingga pekerjaan pokok sebagai 

Pegawai Negeri Sipil terbengkalaikan; (3) faktor kewenangan / kekuasaan, biasanya 

berupa pemanfaatan wewenang untuk kepentingan pribadi, biasanya dalam usaha untuk 

mempertahankan jabatan atau memperoleh kekayaan; (4) faktor ketidak tahuan substansi 

Hukum, merupakan penyebab yang paling besar terjadinya pelanggaran hukum, ketidak 

tahuan selalu membawa sikap sembrono yang mencelakakan; (5) faktor budaya kerja, 

diberikan batasan yang sama dengan kesadaran kerja.  Mengenai budaya kerja yang sering 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah antara lain (a) Tidak masuk kerja tanpa alasan 

yang jelas ; (b) Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas ; (c) Pulang kantor lebih 

awal tanpa alasan yang jelas ; (d) Pada Saat di kantor sering melakukan pekerjaan diluar 

pekerjaan kantor; (e) Menyalah gunakan wewenang. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pegawai Negeri 

Sipil yang  tidak  menaati  ketentuan  sebagaimana dimak-

sud  dalam  Pasal  3  dan/atau  Pasal  4  dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman disiplin terdiri dari : (1) 

tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang 

dan hukuman disiplin berat; (2) jenis  hukuman  disiplin  ringan  sebagaimana terdiri dari 

teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis; (3) jenis hukuman 

disiplin  sedang  sebagaimana terdiri dari penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1 

(satu) tahun, penundaan  kenaikan  pangkat selama 1 (satu) tahun dan penuru-

nan pangkat setingkat lebih  rendah selama 1 (satu) tahun; (4) jenis  

hukuman  disiplin  berat  terdiri dari penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 3 

(tiga) tahun, pemindahan dalam  rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah, 

pembebasan dari jabatan, pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. 

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan  Penyampaian Keputusan 

Hukuman Disiplin memakai ketentuan pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor  

53 Tahun 2010, yaitu : (1) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan; (2) 

pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; (3) apabila 

pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan 

pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang 

bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; (4) apabila pada tanggal pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud di atas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir juga 
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maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan 

alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; (5) sebelum Pegawai 

Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih 

dahulu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan 

tersebut dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan; (6) apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut 

merupakan kewenangan : (a) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung 

tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; (b) pejabat yang lebih tinggi maka atasan 

langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; (c) 

khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin 

sedang dan berat, dapat dibentuk Tim Pemeriksa; (d) tim Pemeriksa terdiri dari atasan 

langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; (e) 

apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang 

menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;(f) dalam rangka kelancaran 

pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan 

kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara 

dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. 

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya tersebut berlaku sampai dengan 

ditetapkannya keputusan hukuman disiplin; (g) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan 

sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; (h) Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil 

pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat 

dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran 

yang dilakukan; (i) Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian 

melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman 

disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan; (j) 

Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu 

pelanggaran disiplin;(k) setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan 

pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup 

oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi 

terkait; (l) penyampaian keputusan hukuman dilakukan paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sejak keputusan ditetapkan;(m) atasan pejabat yang berwenang menghukum 

dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang 

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum; (n) Pegawai Negeri Sipil yang 

dijatuhi hukuman disiplin, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan 

Pertimbangan Kepegawaian.Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 

disiplin (a) mengajukan banding administratif maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang 

yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas; (b) tidak mengajukan banding administratif 

maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 

(lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;(c) Pegawai Negeri Sipil yang 

meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangundangan; (d) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas 

usia pensiun sebelum ada keputusan atas:(e) keberatan, dianggap telah selesai menjalani 

hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta 

diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan;(f) banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan 

ditetapkannya keputusan banding administratif; (g) Pegawai Negeri Sipil yang 

mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding 

administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat 

dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap;(h) apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum 

dibatalkan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan 

pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; (i) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga 

melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat 

disetujui untuk pindah instansi; (j) keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan 

oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. 

Selama tahun 2010-2011 Pegawai Negeri Sipil di ligkungan Pemerintah Kabupaten 

Tuban yang melakukan tindakan indisipliner dan mendapatkan pembinaan / hukuman 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Data Disiplin Pegawai / Tindakan Indisipliner PNS Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2010-2011 

 

No Jumlah Hukuman Disiplin 
TAHUN 

2010 2011 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

Ringan 

Sedang 

Berat 

6 

1 

13 

6 

3 

1 

 Jumlah 20 10 

 

Sesuai dengan tabel diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban 

telah melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan dengan telah memberikan 

sangsi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kedisiplinan dari  hukuman ringan, 

hukuman sedang sampai hukuman barat.  

  

 

SIMPULAN 

 

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di 

Badan Kepegawaian Kabupaten Tuban telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaanya 

masih ditemukan hambatan seperti pengawasan, besaran gaji, penyalahgunaan 

kewenangan / kekuasaan, ketidak tahuan hukum dan budaya kerja. Sehingga Badan 

Kepegawain Kabupaten Tuban harus memberikan hukuman dalam bentuk hukuman 

disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Penerapan 

penjatuhan mengikuti Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, 

dan  Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin melalui beberapa prosedur sebagaimana 

ketentuan pasal 23 s/d pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010. 

 

 

 



 
 

83 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdulla, HMS, 1985. Birokrasi dan pembangunan Nasiona l: Studi tentang peran 

birokrasi dalam Implementasi Program pembangunan di Sulawesi Selatan, Universitas 

Hasanuddin Ujung pandang. 

Abdullah, Rozali. 1986. Hukum Kepegawaian. Jakarta : CV Rajawali. 

Abdurachman.1987. Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Pemerintahan, Penerbit Raja 

Grafindo Persada, Jakarta 

Alex S. Nitisemito, Drs, Ec, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. 

Ali, Zainuddin, 2006. Sosilogi Hukum Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 

Anonim, 1997. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Jakarta, 2010. 

Kabupaten Enrekang Dalam Angka, BPS Kabupaten Enrekang 

Astrid S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 

1974.Hlm 45 

Atmosudirjo,1989. Administrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta 

B.Sarwokodan S.Retno. 1976. Pokok-pokok Metodologi Penelitian. Semarang: Fakultas 

Ilmu Pendidikan IKIP Semarang. 

Bagong Suyanto dan Sutinah,2007. Metode Penelitian Sosial, Kencana Predana Media 

Group. Jakarta 

Basu Swasta, 1999. Manajemen Pemasaran, Cet.II 1996. Azas-azas Manajemen 

Modern, Penerbit Liberty.Jakarta 

Batinggi,Ahmad,1990. Manusia dan Produktivitas, Universitas Hasanuddin.Ujung 

Pandang 

Budiarjo, 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia 

Cushway, Barry, 1999. Humas Resource Management, PT. Elex Media Komputindo. 

Jakarta 

Dan William N, 2003. Analisis Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha Widya 

Yogyakarta, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua PT Hanindita Graha Widya 

Yogyakarta 

Danim.S. 1997 Metode Penelinitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku. PT. Bumi Aksara Jakarta 

Darma,2004. Manajemen Kepegawaian dan Sistem Rekruitmen Pegawai di Indonesia. 

Penerbit Liberty, Jakarta  

Djatmika, Sastra, Marsono, 1995. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Penerbit : 

djambatan. 

Djohermansyah, Djohan, 1997. Fenomena Pemerintahan, PT. Yasrif Watampone, 

Jakarta 

Djoko Prakosodan I KetutMurtika. 1987. PembinaanPegawai Negeri Sipil. Jakarta : 

BinaAksara. 

Dolet Unaradjan ;Manajemen Disiplin ; (Jakarta ; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia ; 

2003) ; halaman 8. 

Dwiyanto, Agus. 2005, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, 

Gadja Mada University Press, Yogyakarta 

Fayol, Hendry, 1996 Principle of Management, Mc. Grew Hill. Pub. Comp.Ltd. New 

Delhi 

G. Wursanto, Managemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1989, Hlm 30 

Gaffar, A. Karim, 2003 Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka 

Pelajar Yogyakarta 



 
 

84 
 

Gibson L. James, et al. 1993. Organisasi dan Manajemen : Perilaku Struktur dan Proses. 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Gomes,F.C Cet. III. Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset, Jakarta. 

Handayanigrat,S. 1989, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, 

CV. Hajimasagung. Jakarta. 

Handoyo,Toto.1999. Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi. Liberty, 

Yogyakara. 

Hartini, Sri, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2008. Hukum Kepegawaian di 

Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 

Horoepoetri, 2003, Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan. 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Indroharto. 2000. Usaha Memahami UU TentangPeradilan Tata Usaha Negara.Jakarta : 

PustakaSinarHarapan. 

Kerlinger, R,N.1999. Azas-azas Penelitian Behavioral. Gadja Mada University Press, 

Yogyakarta. 

Ketchum, Richart. 2004 Pengantar Demokrasi. PT Gramedia Widiasarana.Jakarta 

Koontz, Harol, 1993. Management, Sevanth Edition. Mc Grew Hill, International Book 

Comp, Tokyo. 

Kuncoro,Mudrajad.2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, 

Strategi dan Peluang, Erlangga. Jakarta 

LAKIP Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Hal. III-29 

Lexy J. 1988. Metodologi PenelitianKualitatif. Bandung : PT RemajaRosdakarya. 

Lubis,SHB dan Husaini,M 1987. Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro, PAU 

Jakarta. 

Lyle M. Spencer, Jr., and Signe M. Spencer, Competence at Work Edition 1, Wiley, New 

York, 1993 

M. Situmorang, Victor, 1994. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Cetakan II, 

Rineka Cipta. 

Mahfud MD, konstitusi dan hokum dalam kontroversiisu, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2009 

Mahmud Marzuki, Peter, 2008. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana. 

Malayu S.P. Hasibuan, Drs, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Haji Masagung, 

Jakarta, 1994. 

Maleong, 1991, Metode Penelitian Kualitatif. PT. Grapindo Persada Jakarta. 

Marbun, 2001. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Layak. UI Jakarta 

Mardiasmo.2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit 

Andi,Yogyakarta 

Maslow, A. 1984. Motivasi dan Kepribadaian. Penerbit Pustaka Bina Presindo, Jakarta 

Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan : 

Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta :Penerbit UI.  

Miriam Budiarjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik, 1995: 35 

Moekijat, 1995. Manajemen Kepegawaian. Alumnni Bandung 

Moenir As,1989. Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan 

Kepegawaian, PT Gunung Agung. Jakarta 

Mokodompit,M, Beberapa Aspek Pemerintantahan Daerah. PT Pembangunan.Jakarta 

Muchdarsyah, Sinungan ; Produktivitas Apa dan Bagaimana ; ( Jakarta ; Bumi Aksara ; 

2000 ) ; halaman 146 

Mustodadijaya,2000. Efektivitas Pelayanan Administrasi. LAN 



 
 

85 
 

Nainggolan.1983. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.Jakarta : PT. Indra.Moleong, 

Ndraha,T. 1997 Metodologi Ilmu Pemerintahan,Rineka Cipta. Jakarta 

Nitesemito Alex,2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Balai Pustaka. Jakarta 

Obsorne,David dan Peter  Platrik.2000, Memangkas Birokrasi, BinamanPressindo. 

Jakarta 

Prijodarmanto, S. 1992. Duridan Mutiara Dalam Kehidupan  Perkawinan Pegawai 

Negeri Sipil. Jakarta : PT PradnyaParamita. 

Prijodarminto, Soegeng, 1992. Disiplin Kiat Menuju Sukses, Jakarta: PT. Pradnya 

Paramita. 

Rafid, 2002, Sistem Manajemen Strategi, Bappenas 

Ridwan, 2002. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press. 

Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management Edisi 10, Terjemahan, 

Salemba Empat, Jakarta, 2006 

Robert,John H. Jacson,1988. Manajemen Sumberdaya Manusia .Salemba Empat 

Rozali Abdullah, Op. cit, hal. 16 

S.Moenir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan 

Kepegawaian,Gunung Agung, Jakarta , 1983. Hlm 42 

Salusu J. 1996. Pengambilan Keputusan Startejik untuk Organisasi Publik dan 

Organisasi Non Profit, PT. Gramedia Jakarta 

Sarundajang,2002. Arus balik Kekuasaan Pusat ke daerah, PT. Pustaka Sinar Harapan 

Jakarta 

Siagian, SP. 1994. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku  Administrasi, PT. Gunung 

Agung Jakarta. 

Soegeng Prijodarminto ; Disiplin Kiat Menuju Sukses ; ( Bandung ; Pradnya Paramita ; 

1994 ) ; halaman 25 

Soekanto, Soerjono, 2010. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press 

Sondang P. Siagian, MPA, Prof, Dr,Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, 

Jakarta, 1996. 

Sri Hartini, SH,MH, Hj. Setiajeng Kadarsih, SH,MH, Tedi Sudrajat, SH, Hukum 

Kepegawaian di Indonesia, Penerbit : Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal 165-166 

Sudarsono, 2002. Kamus Hukum, Jakarta, cetakan III, Rineka Cipta. 

Sunarto, 2004. Manajemen Imbalan, PT Ghalia Indonesia. Jakarta 

Tabrani.GS. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit  Jambatan. Jakarta 

Taringan, Robinson.2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT.Bumi Aksara. 

Jakarta. 

Terry,G.R. 1996. Principles Management, Mc. Grew Hill Pub. Comp.Ltd, New Delhi 

Tjandra, W. Riawan, 2008. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Penerbit 

Universitas Atmajaya.  

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir ; Aspek Hukum Pengawasan Melekat di 

Lingkungan Aparatur Pemerintah ; (Jakarta ; PT. Rineka Cipta ; 1994) ; halaman 153 

Warassih, 2011, Esmi Pranata Hukum (sebuah telaah sosiologis), Semarang : Badan 

Badan Penerbit UNDIP 

Winardi.2010. Pengawasan, Http//Itjen-Depdagri 

http://cyber4rd.blogspot.com/2012/08/sanksi-pns-bolos-kerja-berdasarkan-pp.html 

Copyright http://cyber4rd.blogspot.com/ Under Common Share A like Atribution 

http://cyber4rd.blogspot.com/2012/08/sanksi-pns-bolos-kerja-berdasarkan-pp.html 

http://cyber4rd.blogspot.com/2012/08/sanksi-pns-bolos-kerja-berdasarkan-pp.html
http://cyber4rd.blogspot.com/2012/08/sanksi-pns-bolos-kerja-berdasarkan-pp.html


 
 

86 
 

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&idke=0&hal=1&id=39, 

diakses 21 November 2010 

http://www.lawdescription.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&It

emid=754 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. 

UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNSD 

Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 Tentang Formasi CPNS 

Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah 

 

 



 

87 
 

TINJAUAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2009 DALAM PENYELENGGARAAN 

TATA KEARSIPAN DI KANTOR PERPUSATAKAAN, KEARSIPAN DAN 

DOKUMENTASI KABUPATEN TUBAN 

 

 

Joko Priyono 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Tuban 

Email : - 

 

Abstract 

 

The archives is an important substance in the way of an organization, therefore to 

maintain the continuity of the management of the archive which includes the 

stages of creation, use, maintenance and removal and destruction, it is necessary 

to form the Government embodied the law of the Republic of Indonesia number 43 

in 2009 about the Archives. The Governor of East Java East Java Governor 

issued Regulation No. 26 of 2009 about The Section on the environment 

Government of East Java as a reliable archive management, utilization of 

appropriate archives, management of the archives are structured within an 

organization of Government and private organizations. 

Keywords: the law of the Republic of Indonesia number 43 in 2009, archives 

 

 

Abstrak 

 

Arsip merupakan substansi penting perjalanan suatu organisasi, oleh karena itu 

untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan arsip yang meliputi tahap 

penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahan, perlu 

diwujudkan pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2009  tentang Kearsipan. Gubernur Jawa Timur mengeluarkan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pengelolaan arsip yang 

andal, pemanfaatan arsip yang tepat guna,  kepengurusan arsip yang terstruktur 

dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. 

Kata kunci: undang undang nomor 43 tahun 2009, kearsipan 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Instansi yang tidak memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif 

akan sulit menemukan informasi yang telah disimpan, dan akhirnya dapat 

menghambat pelayanan penyajian informasi kepada pimpinan dan atau pihak 

terkait. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut maka arsip mempunyai arti 

yang sangat penting yaitu untuk menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan 

berikutnya. Dengan arsip kita dapat mengetahui bermacam-macam informasi yang 
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sudah dimiliki, dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan 

potensi yang ada secara maksimal. 

Kegiatan mengelola arsip meliputi menaruh warkat-warkat dengan 

berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman agar tidak rusak atau hilang 

sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat diketemukan kembali dengan cepat 

dan tepat. Kegiatan ini tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia karena 

memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya 

kegiatan mengelola arsip. 

Dalam kaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Tuban maka berkewajiban 

untuk mengamankan naskah - naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam bentuk 

corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan 

tugas. Namun dalam pelaksanaanya di Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan 

Dokumentasi Kabupaten Tuban adalah belum terlaksananya penyelenggaraan tata 

kearsipan secara maksimal yaitu belum sepenuhnya mekanisme pengelolaan 

kearsipan dapat terlaksana, belum mencukupi sarana pengelolaan kearsipan,  

sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis pengelolaan kearsipan 

yang masih sangat terbatas dan alokasi jumlah anggaran yang kecil untuk 

menunjang kesejahteraan bagi para pegawai pengelola kearsipan. 

 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Pengertian Arsip 

 

Menurut Winadihardjo bahwa pemahaman pengertian arsip dalam garis 

besarnya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu arsip dipandang sebagai “naskah” 

dan arsip dipandang sebagai “sistem”. Memandang arsip sebagai naskah dilihat 

dari media perekaman, mengandung arti arsip batasan pengertian tentang arsip itu 

sendiri ada perkembangannya. Memandang arsip sebagai suatu sistem 

mengandung arti pada suatu gerak yang dinamik, artinya sebagai sistem yang 

terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi 

yang didalamnya terdapat tata kerja dan prosedur kerja yang disebut sebagai 

manajemen kearsipan”. 

Menurut Wursanto “kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan 

dengan warkat, surat, dokumen, yang berisi informasi yang perlu pengolahan, 

penyimpanan, sampai pada penemuan kembali arsip”. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan “arsip adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 

Maka secara ringkas pengertian arsip adalah kumpulan atau sekelompok 

surat ata warkat yang disimpan secara sistematis dan mempunyai kegunaan untuk 

menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi Pejabat atau Perangkat 

Daerah yang membutuhkan. 



 

89 
 

 

 

Pengertian Kegunaan Arsip 

 
Menurut Mulyana “arsip mempunyai empat guna”, yaitu: (1) arsip sebagai sumber 

informasi, contohnya adalah surat undangan untuk menghadiri rapat (pertemuan) ini 

merupakan arsip yang mempunyai kegunaan sebagai sumber informasi, informasi yang 
tersirat dalam arsip tersebut adalah kapan, jam berapa dan dimana pertemuan itu 

diadakan; (2) arsip sebagai sumber yuridis, contohnya adalah surat perjanjian jual beli 

secara yuridis warkat tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

yang bersangkutan; (3) arsip sebagai sumber sejarah, contohnya berita acara serah terima 
jabatan suatu organisasi. Warkat ini mempunyai guna sejarah bagi organisai yang 

bersangkutan; (4) arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, contohnya adalah laporan 

penelitian seorang ilmuwan. Warkat ini mempunyai guna ilmiah (ilmu pengetahuan) 
selain guna informasi. 

 

 

Pengertian Fungsi Arsip 

 

Menurut Widjaja bahwa penggolongan arsip berdasarkan fungsi arsip dalam 

mendukung kegiatan organisasi ada dua yaitu : (1) arsip dinamis, yaitu arsip yang 

masih dipergunakan secara langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan pada umumnya atau dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan. 

Arsip dinamis dapat dirinci lagi menjadi : (a) arsip aktif, yaitu arsip yang masih 

digunakan terus menerus bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit 

pengolahannya dari suatu organisasi; (b) arsip semi aktif, yaitu arsip yang 

frekuensi penggunannya sudah mulai menurun dari arsip aktif; (c) arsip inaktif, 

yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus menerus, atau frekuensi 

penggunannya sudah jarang atau hanya digunakan sebagai referensi saja; (2) arsip 

statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan dalam rangka 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan ataupun penyelenggaraan sehari-hari 

adminstrasi negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. 

 

Pengertian Peranan Arsip 
 

Menurut Sedarmayanti bahwa peranan arsip adalah (1) alat utama ingatan organisasi; 
(2) bahan atau alat pembuktian (bukti otentik); (3) bahan dasar perencanaan dan 

pengambilan keputusan; (4) barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap 

kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip;(5) bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. 

 

Pengertian Daur Hidup Arsip 

 

Daur hidup arsip terdiri dari : (a) Creation (Penciptaan Arsip); (b) 

Maintenance (Pemeliharaan Arsip); (c) Disposition (Penempatan Arsip); (d) 

Preservation (Pelestarian Arsip); (e) Temporary Storage (Penyimpanan 

Sementara); (f) Destruction (Pemusnahan Arsip) 
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Pengertian Sistem Tata Kearsipan 

1. Sistem Penataan Berkas 

 

Menurut Sedarmayanti bahwa sistem penataan berkas atau Archief system 

(Bahasa Belanda) atau Filling System (Bahasa Inggris) adalah kegiatan mengatur 

dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan 

serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis”. 

Tujuan penataan arsip adalah agar arsip dapat disimpan dan ditemukan 

kembali dengan cepat dan tepat serta menunjang terlaksananya penyusutan arsip 

dengan berdaya guna dan berhasil guna. 

Tahap persiapan untuk penataan arsip terdiri dari : (a) Memisah-misahkan 

(segregating); (b) Meneliti Lembar Disposisi; (c) Memadukan (assembling); (d) 

Mengklasifikasi; (e) Mengindeks;  ( f )  Mempersiapakan Kartu Tunjuk Silang; 

(g) Menyusun arsip; ( h ) Penyimpan arsip 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009, sebagai 

berikut: (1) arsip aktif disimpan dan dipelihara pada Unit Pengolah masing-

masing yaitu: (a) tata usaha pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode 

klasifikasi; (b) arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode 

klasifikasi; (2) Penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada Unit Kearsipan yaitu: 

(a) menyimpan/ menyusun arsip di dalam folder menurut urutan kode klasifikasi; 

(b) memasukkan folder ke dalam box arsip inaktif dan disusun secara vertical; (c) 

box arsip inaktif ditempatkan didalam rak arsip; (3) penyimpanan kartu kendali 

arsip inaktif dilakukan: (a) tata usaha pengolah menyampaikan arsip inaktif 

kepada penyimpan berikut kartu kendali berwarna merah; (b) penyimpan 

menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada Tata Usaha Pengolah 

sebagai bukti bahwa arsip-arsip inaktif beserta kartu kendali berwarna merah telah 

diterima; (c) penyimpanan arsip biasa dipisahkan dari arsip penting dan arsip yang 

bersifat rahasia. 

 

2. Sistem Temu Kembali Informasi 

 

Menurut Sedarmayanti bahwa beberapa faktor yang menunjang dan perlu 

diperhatikan atau dipenuhi dalam rangka memudahkan dalam penemuan kembali 

arsip sebagai berikut : (1) melakukan kegiatan menghimpun, mengklasifikasi, 

menyusun, menyimpan dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku 

baik arsip yang bersifat kedinasan maupun arsip pribadi pimpinan; (2) dalam 

menciptakan suatu sistem penyimpanan arsip yang baik hendaknya 

diperhatikan beberapa faktor penunjang, yaitu : (a) Kesederhanaan; (b) Ketepatan 

Menyimpan Arsip; (c) Penempatan Arsip; (d) Petugas Arsip; (3) mencatat dan 

menyimpan pidato serta peristiwa penting yang terjadi setiap hari, lengkap 

dengan tanggal kejadiannya agar dapat dijadikan alat bantu untuk menemukan 

atau mempertimbangkan kembali bila sewaktu–waktu diperlukan; (4) 

mengadakan pengontrolan arsip secara periodik agar dapat memahami seluruh 

media informasi yang ada. 
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Pengertian Peminjaman Arsip 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 

“untuk pengisian tanda bukti pinjam dengan menggunakan tiga rangkap”, dengan 

ketentuan sebagai berikut (1) Lembar I, disimpan dalam file sebagai pengganti 

arsip yang dipinjam; (2) Lembar II, disertakan pada arsip yang dipinjam; (3) 

Lembar III, disimpan sebagai sarana penagihan. 

 

Pengertian Sarana Kearsipan 

 

Sarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

digunakan dalam hubungan langsung dengan pekerjaan kearsipan, yaitu sebagai 

sarana pengendalian naskah dinas dan sarana penyimpan arsip. 

 

 

Pengertian Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip 

 

1. Pengamanan Arsip 

Menurut Mulyana bahwa pengamanan arsip adalah menjaga arsip dari 

kehilangan maupun dari kerusakan. Untuk arsip milik lembaga-lembaga Negara, 

menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang “Kearsipan”, ditetapkan 

adanya ketentuan pidana yang menyangkut pengamanan informasi yang diatur 

dalam pasal 81 dan pasal 85. Sedangkan arsip milik swasta atau perorangan, 

pengamanan dari segi hukum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Pasal 374 tentang Penggelapan. 

 

2. Pemeliharaan Arsip 

Menurut Sedarmayanti bahwa cara untuk mencegah rusaknya arsip antara 

lain sebagai berikut : Penggunaan Air Condition, Fumigasi dan Restorasi arsip. 

 

Pengertian Jenis dan Penyebab Kerusakan Arsip 

 

Menurut Susetyo dan Salim  bahwa adapun yang dimaksud dengan kerusakan 

arsip oleh faktor internal adalah sebagai berikut (1) arsip yang disimpan dalam 

kertas sangat mudah sekali mengalami kerusakan beberapa penyebab adalah : (a) 

sifat kesamaan dari beberapa jenis kertas dan sifat dari lapisan penghasil gambar 

halida perak dari suatu foto yang sensitif dengan cahaya;(b) kekuatan panas, 

kelembaban, cahaya, senyawa (substansi) biologi (jasad renik/ mikroorganisme 

seperti jamur, serangga dan binatang pengerat); (c) manusia dan polutan 

atmosfeir; (d) bencana; (2) arsip yang disimpan dalam material fotografi yaitu : 

film gambar hidup, bentuk mikro, cetakan fotografis seperti salt paper, albumen, 

kolodion dan cetakan gelatin. Penyebab kerusakan adalah : (a) proses material 

foto yang tidak memadai; (b) proses pencucian yang tidak benar; (c) polutan 

atmosfir pada material foto seperti hidrogen sulfida, amoniak, sulfur oksida, dan 

ozon; (d) temperatur, kelembaban, dan keasaman yang tinggi; (e) penyimpanan di 

dalam atau dengan material yang mengandung asam; (3) Optical Discs, jenisnya 
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adalah Video discs, Compact discs, dan Disket. Kelangsungan optical discs belum 

dapat ditentukan; (4) Sound Discs, Penyebab kerusakan antara lain : Tekanan 

fisik; Temperatur yang terlalu rendah dan terlalu tinggi; Jamur; Debu;(4) 

Magnetic Media, jenisnya adalah Disket, Reel-to-reel tape, Kaset. Penyebab 

kerusakannya adalah : Fluktuasi pada temperatur dan kelembaban relatif; Debu; 

Goresan; Pengaruh magnet. 

 

Pengertian Penyusutan Arsip 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara : (1) 

memindahkan arsip in-aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam 

lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan masing-

asing; (2) memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna;(3) menyerahkan 

arsip statis kepada lembaga kearsipan. 

Tujuan penyusutan arsip adalah : (a) Mendapatkan penghematan dan 

efisiensi; (b) Mendaya gunaan arsip dinamis; (c) Memudahkan pengawasan dan 

pemeliharaan terhadap arsip yang masih berguna; (d) Penyelamatan bahan bukti 

kegiatan instansi; (e) Menjamin perlindungan terhadap permasalahan yang 

mungkin dialami instansi. 

 

Pengertian Pemindahan dan Pemusnahan 

 

1. Pemindahan Arsip 

Menurut Wursanto bahwa pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan 

arsip–arsip dari aktif kepada arsip inaktif karena jarang sekali dipergunakan dalam 

kegiatan sehari– hari. Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan memindahakn 

arsip–arsip yang telah mencapai jangka waktu atau umur tertentu ketempat lain, 

sehingga filing cabinet yang semula dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan sehari–

hari dapat dipergunakan untuk menyimpan arsip–arsip baru. 

Tujuan pemindahan arsip adalah : (a) Adanya efisiensi dalam penyimpanan dan 

penemuan kembali arsip aktif; (b) Adanya ekstra ruangan untuk penyimpanan 

arsip aktif; (c) Mengurangi biaya perawatan. 

Metode dalam pemindahan arsip yaitu : secara rutin/ berulang (perpetual 

method) dan secara periodik (periodic method). 

 

2. Pemusnahan Arsip 

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan untuk menghancurkan arsip 

secara fisik dan identitas yang melekat di dalam arsip, pemusnahan arsip 

dilakukan supaya arsip tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. 

Pemusnahan arsip dilakukan oleh petugas dan harus disaksikan oleh dua pejabat 

bidang pengawas dan bidang hukum. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah diskriptif, 

kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang data-data yang diteliti sesuai 
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40 

dengan tujuan penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis, dari 

analisa tersebut kemudian dipakai untuk menjawab dan meneliti. Dalam 

memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Sumber 

data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan pihak yang 

terkait. Dalam hal ini akan turun langsung ke obyek penelitian dengan tehnik 

komunikasi langsung, dokumenter dan kuisioner. Sumber Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, mengambil 

bahan-bahan yang diperlukan melalui literature, peraturan hukum, dokumen-

dokumen dan arsip-arsip relevan dengan penelitian. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban 

merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban yang 

terbentuk berdasarkan kewenangan yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 

2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, 

Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.  

Tata kearsipan yang diterapkan di Unit Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, 

Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut: (1) sistem 

penataan berkas, dilakukan petugas dengan : (a) mengelompokkan arsip sesuai 

pokok permasalahannya; (b) meneliti lembar disposisi; (c) mengelompokkan arsip 

berdasarkan suatu masalah yang saling berkaitan disebut juga memadukan; (d) 

mengklasifikasi berdasarkan masalah yang termuat didalamnya; (e) mengindeks 

naskah dinas untuk memudahkan penemuan kembali; (f) menyusun arsip yang 

sudah diberi kode; (g) melakukan penyimpanan arsip berdasarkan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009; (2) sistem penyimpanan arsip, 

memakai sistem penyimpanan arsip dinamis aktif yang disusun berdasarkan 

pokok masalah. Sistem disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip 

perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah, dengan 3 

perincian dasar masing- masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian 

ketiga sebagai pola dasar; (3) sistem temu kembali, dimana petugas arsip telah 

melakukan kegiatan menghimpun, mengklasifikasi, menyusun, menyimpan, dan 

memelihara arsip berdasarkan sistem penyimpanan yang benar; (4) peminjaman 

arsip, pada saat ini masih menerapkan pencatatan di buku besar yang sederhana 

dengan melampirkan jaminan bukti pinjam biasanya Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Cara peminjaman arsip yang demikian belum sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu dengan menggunakan 

lembar tanda bukti pinjam rangkap tiga; (5) sarana dan prasarana yang ada 

meliputi : (a) fasilitas yang digunakan meliputi sarana Pengendalian Naskah Dinas 

yaitu : Lembar Disposisi, Daftar Pengendali Surat Masuk dan Surat Keluar; Kartu 

Kendali Surat Masuk dan Surat Keluar, sarana penyimpanan arsip terdiri dari:  

Folder, Map Gantung, Guide, Box Arsip, Rak Almari Terbuka dan Mobile File, 

sumber daya manusia untuk saat ini belum tersedianya karyawan yang berlatar 

belakang pendidikan formal bidang ahli kearsipan Diploma 3 atau Sarjana 
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Kearsipan (Arsiparis); (6) pemeliharaan dan pengamanan arsip terhadap arsip 

dinamis aktif yang dilakukan tergolong sederhana karena hanya sesekali arsip 

apabila dipandang perlu maka dibersihkan setelah dibersihkan kemudian 

disimpan kembali ketempat penyimpanan dan belum ada jadwal teratur untuk 

penyemprotan serangga pada ruang gedung depo arsip. Pemeliharaan arsip 

dinamis aktif maupun inaktif yang dilakukan; (7) pemindahan dan pemusnahan 

arsip telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan ketentuan Jadwal Retensi 

Arsip (JRA) untuk kategori pemindahan arsip dinamis aktif ke arsip dinamis 

inaktif, namun, hingga saat ini belum pernah melakukan kegiatan pemusnahan 

arsip, hal ini dikarenakan arsip-arsip tersebut belum habis masa retensinya. 

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam 

ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber 

daya pendukung, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Lembaga 

kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelindungan, 

penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.  

Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah dapat memberikan 

penghargaan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan 

pelindungan dan penyelematan arsip, serta pemerintah dapat memberikan imbalan 

kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang 

masuk dalam kategori Daftar Pencarian Arsip (DPA). 

Disamping itu salah satu tujuan utama lahirnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini adalah menjadikan 

tindakan dalam penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu tindak pidana dan hal ini 

terkait dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2009, serta berdasar pada Pasal 3 dan/ atau Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dan subjeknya. Terdapat beberapa pasal yang membahas tindak 

pidana terkait penyelenggaran tata kearsipan bagi Unit Kearsipan pada Kantor 

Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban yaitu Pasal 81, 82, 

83, 85, 86, 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

secara rinci : 

- Pasal 8, “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/ atau memiliki 

arsip negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan 

sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah)”. 

- Pasal 82, “Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis 

kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima 

juta rupiah)”. 

- Pasal 83, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, 

keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. 
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- Pasal 85, “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip 

tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. 

- Pasal 86, “Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar 

prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

- Pasal 87, “Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip 

yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah 

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 

- Pasal 88, “Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari 

kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah)”. 

Pada Pasal 82, 83, dan 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini 

mengatur hukuman terhadap tindak pidana bagi pencipta arsip. Dalam hal ini 

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dikatakan sebagai pencipta 

arsip dinamis. Sedangkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana bagi Lembaga Kearsipan (Kantor 

Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban).  

 

SIMPULAN 

 

Secara umum Unit Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Kearsipan, dan 

Dokumentasi Kabupaten Tuban dalam pengelolaan arsip telah mengikuti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009  tentang Kearsipan; Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 

51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor 

Perpustakaan, Kearsipan, dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. 

Kekurangan hanya bersifat dalam skala kecil yang dalam waktu kedepan 

dapat diperbaiki dan ditingkatkan efektifitasnya, disamping itu sampai saat ini 

tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga maupun karyawan 

PNSnya yang dapat dikategorikan tindakan yang menimbukan/menjurus kepada 

pelanggaran pidana 
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Abstract 

 

A child is the nation's asset that must be protected, because the future of the 

nation depends on the children who will carry on the ideals of the nation. As a 

performer of the successor to the ideals of the nation, the noble sons have a duty 

and responsibility for the sake of accomplishing the goals of the heavy state of the 

Republic of Indonesia. its the absolute importance then the child protection efforts 

should be implemented to guarantee the rights and obligations in order to grow 

and develop into healthy and intelligent child who has a noble character, 

dedicated to parents, and devoted to God. Legislation has ensured the 

implementation of legal protection for children, namely Act No. 23 of 2002 on 

child protection, Act No. 4 of 1979 concerning the welfare of children and Act No. 

3 of 1997 concerning juvenile court. 

Key Words: Children, Legal Protection 

 

 

Abstrak 

 

Anak adalah asset bangsa yang harus dilindungi, karena masa depan bangsa 

tergantung dari anak-anak yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Sebagai 

pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan 

tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. 

kedudukannya yang penting tersebut mutlak maka segala usaha perlindungan 

terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar 

dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi 

pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa kepada Tuhan. Perundang-

undangan telah menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak yaitu 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. 

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum 
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PENDAHULUAN  

 

Salah satu aset pembangunan nasional adalah anak yang patut 

dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa  

kualitas yang  handal  dan  masa depan  yang jelas bagi anak. pembangunan 

nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. 

Akhir-akhir ini, harapan tersebut sering dikandaskan oleh berbagai surat kabar 

yang memuat tentang kenakalan remaja dan tindak kejahatan yang telah dilakukan 

oleh anak-anak yang secara kuantitatif dan kualitatif, semakin meningkat dari 

tahun ke tahun sebagaimana yang diberitakan harian Jawa Pos di berbagai daerah 

belakangan ini. beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 

60 persen anak balita  Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. Lebih dari 3 juta 

anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja 

seks komersil berumur kurang dari 18 tahun. Sementara 40.000-70.000 anak 

lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Ditambah lagi sekitar 100.000 

wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi 5.000 anak 

yang ditahan atau dipenjara dimana 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara 

dewasa. Anak adalah asset bangsa yang harus dilindungi, karena masa depan 

bangsa tergantung dari anak-anak yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Oleh 

karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga 

kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan 

generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah 

yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak 

mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi 

terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia. Dapatlah dibayangkan betapa 

besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak dikemudian hari, sebagai warga 

negara yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan 

bermasayarakat dan bernegara.  

Dengan demikian kedudukannya yang penting tersebut mutlak mendapat 

perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan 

wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan bagi generasi terdahulu 

yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha 

perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan 

kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan 

sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa 

kepada Tuhan. Berkaitan dengan pernyataan bahwa anak mempunyai kedudukan 

yang strategis dalam penentuan bangsa, maka dalak Konsideran Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 “ Memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap 

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak, termasuk melindungi anak 

yang menjadi korban tindak pidana serta melindungi kepentingan-kepentingan 

keperdataan anak”. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan adalah 1) Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 

Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara 

sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, 

norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Kasus 

kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini 

terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional 
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memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan 

korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan 

semacam itu tidak diselidiki. Akibatnya pelaku tindak kekerasan terhadap anak 

pun bebas dari jeratan hukum. 

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. 

Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perilaku menyimpang 

yang dilakukan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun 

eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya 

(emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, 

serta  karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada. 

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan 

deliquency) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang 

yang dilakukan orang dewasa. Terhadap anak yang melakukan perbuatan yang 

menyimpang, sikap yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah seringkali 

kurang arif. Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat 

menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. misalnya, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai 

cara memperlakukan anak-anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, 

pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam 

memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan 

memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi 

masa depannya. Dikatakan demikian, karena masih banyak penegak hukum yang 

kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku tindak pidana. 

Berkaitan dengan masalah kejahatan anak, maka seiring dengan 

kompleksitas masyarakat, tampaknya tanpa disadari mempunyai pengaruh 

terhadap meningkatnya angka kriminalitas yang juga merembet pada anak-anak 

yang notabene adalah calon generasi bangsa yang diharapkan sebagai penerus 

tongkat pembangunan. Keadaan ini dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus 

tindak pidana, baik yang sedang dalam tahap penyidikan, persidangan, maupun 

yang telah diputus pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur 

ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pada anak dalam perkara: diskriminasi 

dan penelantaran anak; sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat; sengaja 

membiarkan anak terlibat dalam masalah hokum; menjadi minoritas dan terisolasi; 

tereksploitasi seksual dan / atau ekonomi;diperdagangkan;menjadi korban 

norkotik, alkohol, psikotropika dan zat aditif lain, padahal anak tersebut 

membutuhkan pertolongan dan perlu dibantu; pengangkatan anak illegal; 

penganiayaan terhadap anak; perkosaan terhadap anak; perbuatan cabul terhadap 

anak; memperdagangkan atau menculik anak; transplantasi organ anak illegal; jual 

beli organ/jaringan anak illegal;pemaksaan masuk ke suatu agama;perekrutan 

militer anak; mengekspolitasi ekonomi atau seksual anak; melibatkan anak dalam 

penyalahgunaan narkoba. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi. 

 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Pendidikan Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 

 

Menurut ketentuan umum, Undang undang No. 23 Tahun 2002 pengertian 

anak adalah  sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. Sedangkan ketentuan  Undang-undang No.3 Tahun 

1997 pengertian  Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun dan belum pernah kawin. Pada ketentuan umum,pasal 1 butir  2 undang 

undang No.23 Tahun 2002 Menentukan bahwa Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melingdungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup 

,tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan 

dikriminasi. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan  hukum yang 

dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi,kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan  gaya dan cara hidup sebagian orangtua  telah membawah perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat perpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak.  

 

Kejahatan Kejahatan  yang dilakukan oleh Anak 

 

Kenakalan anak sering di sebut dengan “juvenile delinquency” yang 

diartikan dengan anak cacat sosial. Menurut
i
 mengatakan bahwa delingueny 

adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang  

dianggap pertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum  yang perlaku di suatu 

Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta di tafsirkan sebagai 

perbuatan yang tercela. Kejahatan dapat di tinjau dari  segi : (1) segi yuridis, yaitu 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran di ancaman dengan 

sanksi, (2) segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang 

berlaku didalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif  dari masyarakat, (3) 

segi psiologi,yaitu perbuatan manusia yang abnormal  yang bersifat  melanggar  

norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan  dari pelaku 

perbuatan  tersebut. Adapun dari segi syarat- syarat penuntutannya kepada anak 

maka, pasal 45 KUHP yang memuat 4 ( empat ) hal yang harus dipenuhi  adalah: 

(1) anak yang dituntut belum cukup umur  (menderjarig ) atau  dikenal “belum 

dewasa”;(2) tuntutan tersebut mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

anak yang bersangkutan pada waktu ia  belum berumur  16 tahun dan penuntuan 

tersebut hanya dapat dilakukan sebelum anak  mencapai umur 18 tahun;(3) 

perbuatan tersebut merupakan kejahatan dalam buku kedua KUHP pasal 104 

sampai dengan pasal 488, implisit  ketentuan-ketentuan penambahan, perubahan 

dan penghapusannya. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain  kejahatan – 
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kejahatan kekerasan, pencuri, penipuan, peggelapan, dan pemerasan;(4) Belum 

kadaluwarsa, yakni belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena 

melakukan kejahatan atau salah salah satu pelanggaran  sebagaimana ditunjuk 

oleh pasal 45 KUHP dan putusannya menjadi tetap. 

 

Penanganan Kejahatan Anak 

 

Segala aspek tentang Juvenile delinquency yang dalam konteks disebut 

atau kenakalan remaja diman penentu utama dalam kenakalan remaja adalah 

hukum pidana. Dalam kaitan ini pembatasan dari para ahli hukum anglo saxon 

dapat diterima bahwa : (1) juvenile delinquency berarti perbuatan dan timgkah 

laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan 

pelanggaran-pelanggaran  terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak 

remaja;(2) juvenile delinquency itu adalah offendres ( pelaku pelanggaran ) yang 

terdiri dari “Anak  yang berumur dibawah 21 tahun ( pubertas ),yang termasuk 

yuridiksi pengadilan anak ( juvenile court). Pada prisipnya juvenile delinquency 

adalah kejahatan pelanggaran pada orang dewasa, akan tetapi menjadi juvenile 

delinquency oleh karena pelakunya adalah anak atau kaum remaja,yaitu mereka 

yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Secara yuridis formal, 

masalah kenakalan remaja ini telah memperoleh pedoman yang baku. Pertama-

tama adalah KUHP yang pengaturannya terbesar dalam beberapa pasal, dan pasal 

yang embrional adalah pasal 45,46,dan pasal 47 KUHP. Disamping itu KUH 

perdata pun mengatur tentang kenakalan remaja  terutama pasal 302 dan segala 

pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi dualistik tersebut membawa  konsekuensi 

logis yang berbeda didalam sebutan kaidah hokum tertulis yakni KUHP disebut 

“Anak Negara “ dan sesuai dengan KUH perdata disebut “Anak Sipil“. 

Dalam masyarakat sering terjadi anak di bawah usia 16 tahun melakukan 

kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara 

hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam hal penuntutan pidana 

terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 

umur 16 tahun,hakim dapat menentukan,memerintahkan supaya yang bersalah 

dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaannya tanpa pidana 

apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada 

pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah 

satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 505, 

514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak 

dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut 

diatas,dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah. 

 

Perlindungan Anak dan Ruang Lingkupnya 

 

 Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa ruang lingkup 

perlindungan anak mencakup dua hal yaitu : (1) perlindungan yang bersifat 

yuridis meliputi bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan; (2) 

perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang social, bidang kesehatan, 

bidang pendidikan. Jadi perlindungan anak bersifat yuridis ini menyangkut semua 

aturan hukum yang mempunyai dampak bagi kehidupan seorang anak, dalam arti 

semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. 
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Perlindungan Hukum Atas Hak-hak Anak 

 

 Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum 

terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Untuk 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan dalam masyarakat secara 

seksama, hukum tidak hanya mengurusi manusia dewasa, melainkan juga anak 

balita. Dalam pegertian luas, segala aturan yang memberi perlindungan kepada 

mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan mereka untuk 

berkembang. Dalam pengertian sempit, meliputi perlindungan hukum yang 

terdapat dalam : (1) ketentuan hukum perdata (regels van civil recht); (2) 

ketentuan hukum pidana (regels van strafrecht); (3) ketentuan hukum acara 

(procesrechtelijke regels). Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan 

anak menjadi salah satu tujuan pembangunan, karena tidak adanya perlindungan 

terhadap hak anak akan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Dalam 

kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir 

miskin dan anak terlantar. 

 Ketentuan undang-undang tersebut di atas ditindaklanjuti pengaturannya 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 

adalah anak yang dapat menjamin perumbuhan dan perkembangan dengan wajar 

baik secara rohaniah/jasmani dan sosial. Dalam pasal 2 samapi dengan pasal 8 

undang-Undang No. 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: (1) 

hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan anak; (2) hak atas 

pelayanan; (3) hak atas pemeliharaan dan perlindungan;(4) hak atas perlindungan 

lingkungan hidup;(5) hak mendapatkan pertolongan pertama;(5) hak memperoleh 

asuhan;(6) hak memperoleh bantuan;(7) hk diberi pelayanan dan asuhan;(8) hak 

memperoleh peyanan khusus; (9) hak mendapatkan bantuan dan pelayanan. 

 

Ketentuan Khusus Bagi Anak dibawah Umur 

 

Beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah 

umur, kendatipun mereka nyata-nyata terbukti sah dan meyakinkan  melakukan 

kesalahan mengenai di bawah umur adalah : (1) anak di bawah umur 16 tahun  

tidak dipidana; (2) hakim memerintahkan agar anak yang terbukti sah dan 

meyakinkan bersalah  diserahkan kepada Negara untuk dididik, tanpa pidana 

apapun; (3) pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa hakim mungkin menjatuhkan 

pidana kepada anak yang ternyata sah dan meyakinkan bersalah, dalam hal  ini 

yang bersalah adalah  anak delinkuen di bawah usia 16 tahun;  

 Ketentuan pidana yang  dijatuhkan terhadap anak tersebut adalah pidana 

yang diancam oleh pasal yang bersangkutan, akan tetapi tidak sepenuhnya. 

Menurut pasal 47 KUHP diatur bahwa jika menjatuhkan pidana kepada anak-anak  

maka pidana yang dijatuhkan itu adalah pidana yang diancamkan dengan 

pengurangan sepertiganya,maka pidana yang diancamkan  kepada anak yang  

belum berusia  16 tahun adalah 2/3 dari pidana pokok. Sedangkan pasal 47  ayat ( 
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2 ) KUHP  mengatur bahwa pidana bagi anak paling lama 15 tahun jika 

melakukan pembunuhan. 

 

Deskripsi Kualitatif tentang kenakalan Remaja 

 

Norma-norma  hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja  pada umumnya 

pasal-pasal tentang:(1) kejahatan-kejahatan kekerasan yaitu, pembunuhan, 

penganiayaan; (2) pencurian yaitu, pencurian biasa dan pencurian dengan 

pemberatan; (3) penggelapan dan penipuan; (4) pemerasan,  gelandangan dan 

anak sipil; (5) remaja dan Narkotika.  

 

Pendekatan Yuridis  

 

Ketentuan hukum mengenai anak-anak khusunya bagi anak yang melakukan 

tindakan pidana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara  maupun 

ancaman pidananya. Dalam ketentuan umum, Undang-undang No.3 Tahun 1997 

juga telah diatur mengenai batas umur  anak nakal yang dapat diajukan ke sidang 

anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1 ) Undang-Undang No. 3 tahun 

1997, yaitu :   

Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 

sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak yang bersangkutan telah 

mencapai umur 21 tahun, maka menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 

tahun 1997 tetap diajukan ke sidang anak. 

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang No. 3 tahun 

1997 tentang peradilan anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu 

bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan 

tindakan,sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun 

dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas bertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 

 

Proses beracara dan pemeriksaan perkara kenakalan kejahatan anak  

di muka sidang 

 

Membahas mengenai prosedur pemeriksaan perkara anak nakal dimuka 

sidang, yang diatur dalam ketentuan umum, pasal 6 Undang undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak adalah Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan 

Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Ssdang Anak tidak memakai toga 

atau pakaian dinas. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak terdapat 

dalam pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yaitu pidana pokok dan 

pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal meliputi 

: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan.  Selain 

pidana pokok  terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, 

berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 

 

 

METODE PENELITIAN 
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Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah diskriptif, 

kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang data-data yang diteliti sesuai 

dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati 

secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek 

yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil 

yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif 

ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-

fenomena tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Kabupaten Tuban. 

Fenomena yang dimaksud adalah tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di 

Kabupaten Tuban. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa 

adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan. Penelitian ini mendeskripsikan 

pemenuhan kekerasan pada anak di Kabupaten Tuban. Hambatan-hambatan yang 

dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Serta implikasi tidak 

terpenuhinya hak-hak terhadap kehidupan anak.  

Dalam memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan 

skunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

dan pihak yang terkait. Dalam hal ini akan turun langsung ke obyek penelitian 

dengan tehnik komunikasi langsung dan observasi. Sumber Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, mengambil 

bahan-bahan yang diperlukan melalui literature, peraturan hukum, dokumen-

dokumen dan arsip-arsip relevan dengan penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

  

Efektifitas UU NO. 23 TAHUN 2002 

 

Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan 

masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi ketidakefektifan hukum 

juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satu hukum 

yang masih belum bisa efektif adalah  hukum tentang perlindungan anak. Di 

Indonesia hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Di Indonesia terdapat beberapa hukum yang mengatur 

kehidupan masyarakat tetapi dalam pengaplikasiannya sering terjadi 

ketidakefektifan hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi 

hukum. Salah satu hukum yang masih belum bisa efektif adalah  hukum tentang 

perlindungan anak. Di Indonesia hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut dijelaskan pula 

kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Dalam kenyataannya UU 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum efektif dan belum 

sepenuhnya maksimal karena masih banyak terjadi kekerasan pada anak. Pusdatin 

Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2005 menctat tindak kekerasan 

sebanyak 736 kasus. Dari jumlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 

233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis. Sedangkan 
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penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi 

pada perekonomian keluarga yang lemah. Walaupun kondisi tersebut dominan 

dan memiliki kecenderungan lebih tinggi terjadi tetapi ternyata kondisi keluarga 

pada ekonomi atas/ menengah juga tidak menutup kemungkinan dan tidak luput 

dari kasus kekerasan pada anak. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada 

masyarakat mengenai UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada UU bertujuan dalam perlindungan 

anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar UU tersebut. KPAI 

merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi 

negara lainnya. KPAI dibentuk pada 21 Juni 2004 dengan Keppres No. 95/M 

Tahun 2004 berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 

2002. Dalam keputusan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa KPAI bertujuan 

untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan perlindungan anak. KPAI 

diharapkan mampu secara aktif memperjuangkan kepentingan anak. KPAI 

bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan 

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepentingan anak. 

 

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan anak 

di Kabupaten Tuban 

 
Letak pengabaian prinsip terbaik bagi anak ditemukan adanya 

inkonsistensi dengan peraturan induknya, yakni KUHP. Dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan 

tidak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini jelas akan 

menimbulkan implikasi yuridis tersendiri, mengingat ketentuan yang terkait 

dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP tidak hanya terletak pada 

Pasal 45, 46, 47 KUHP saja, melainkan terkait pula dengan pasal-pasal lain dalam 

buku II dan III KUHP. Pada UU tersebut adanya inkonsistensi dan 

ketidaksistematisan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Sebagai salah satu sub 

dari keseluruhan aturan/sistem pemidanaan umum, Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1997 harus tetap berpedoman pada aturan-aturan atau prinsip-prinsip 

umum yang diatur dalam peraturan induknya (KUHP) sepanjang tidak diatur 

tersendiri dalam undang-undang yang bersangkutan. Mengingat beberapa 

ketentuan dalam buku I (khususnya Bab II dan Bab III) KUHP semisal ketentuan 

mengenai pidana, percobaan, konkursus, recidive, dan ketentuan lainnya tidak 

diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka aturan dalam KUHP 

tetap berlaku bagi anak karena merupakan bagian sistem yang tidak terpisahkan. 

Hal ini sungguh merugikan anak, karena untuk beberapa ketentuan seperti yang 

disebutkan di atas, terhadap anak tetap dikenakan ketentuan yang berlaku pula 

untuk orang dewasa pada umumnya. 
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Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak di 

Indonesia memiliki banyak, tetapi tingkat efektivitas dan implementasinya sangat 

beragam tetapi perlindungan hukum terhadap anak yang sangat menonjol terdapat 

dalam UU NO. 23 Tahun 2002. Sebagian peraturan perundang-undangan sangat 

lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi 

masayarakat. Di samping itu, terdapat peratran perundang-undangan yang belum 

sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan 

bagi perlindungan anak. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak 

borerientasai kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil politik dan dan 

hak ekonomi, sosial dan budaya, di lain pihak hak-hak yang terdapat didalam 

komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan 

pemerintah. Permasalahan yang mendasar dalam di dalam komunitas masyarakat 

rentan adalah belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang 

menyangkut hak-hak anak. Kinerja lembaga peradilan yang dilaksanakan di 

pengadilan negeri Rembang dalam menangani kasus anak sudah sangat baik dan 

sudah sesuai dengan peraturan yang ada hal ini terlihat pada kasus pemerasan 

yang dilakukan oleh anak karena merupakan kasus yang berbeda dengan kasus 

pemerasaan yang di lakukan orang dewasa seperti yang telah di jelaskan dalam 

peraturan perundang-undangan yang ada tentang pengadilan anak, pihak 

pengadilan telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang 

melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban, dalam hal ini juga dalam 

proses penuntutan yang dilakukan pihak kejaksaan, mengingat sifat anak dalam 

keadaan psikologisnya dalam hal tertentu memerlukan perlakuan khusus dan 

dengan perlindungan khusus pula, terutama dalam tindakan-tindakan yang pada 

hakekatnya dapat merugikan perkembngan mental maupun jasmani anak. Dalam 

melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak menurut UU NO. 23 Tahun 

2002 dan proses peradilan anak menurut hukum yang berlaku: Secara tertulis dan 

kuantitas perlindungan hukum terhadap anak sudah sangat banyak akan tetapi 

tingkat efektivitas dan implementasinya sangat beragam akan tetapi UU NO. 23 

tahun 2002 sudah sangat efektif dan implementasinya sudah baik, dan proses 

perdilan terhadap anak yang dilakukan sudah sangat baik dan sesuai dengan 

peraturan yang ada dalam menangani kasus pidana anak. 
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Abstract 

 

Motor vehicle theft is penalized with focussing through multiple processes in 

order to strengthen the element of ballast on article 363, 365 and 486 of the 

CRIMINAL CODE against a defendant that is by looking at the kinds of 

evidence that exists, include; description of the expert witness, expert 

information, letters, instructions, and a description of the defendant. A judge 

in giving an award should include all elements of proof as stated above, 

namely under article 183 and 184 CODE of CRIMINAL PROCEDURE and 

Act No. 4 of 2004 concerning the powers of the Judiciary. The collection of 

evidence investigators are done in this special authority and has been 

regulated in law No. 2 of 2002 about the State police of the Republic of 

Indonesia and article 1 paragraph (1), article 4-6 CODE of CRIMINAL 

PROCEDURE, whereas the task of the Prosecutor in this case makes the 

charges against the defendant in accordance with the crime and the evidence 

obtained, the investigators, the Prosecutor's authority in this regard is Act 

No. 16 of 2004 about the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia 

and article 1 paragraph (1) and (2), sections 13-15 CODE of CRIMINAL 

PROCEDURE for conducting the prosecution and carry out the ruling of the 

judges. 

Keywords: Penalizing, Emphasis is focussed 

 

 

 

Abstrak 

 

Pemidanaan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan melalui 

beberapa proses guna memperkuat adanya unsur pemberat pada pasal 363, 

365 dan 486 KUHP terhadap terdakwa yaitu dengan melihat jenis-jenis alat 

bukti yang ada, meliputi; keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam memberikan putusannya 

harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu 

berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengumpulan bukti-bukti dilakukan 

penyidik yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1), pasal 4-6 KUHAP, sedangkan tugas 

jaksa dalam hal ini membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan 
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kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat penyidik, wewenang jaksa dalam 

hal ini adalah Undang-Undang No 16 Tahum 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHAP untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. 

Kata kunci : Pemidanaan, Pemberatan 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Negara Indonesia adalah  negara hukum dimana hukum dirumuskan 

untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi 

benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya 

adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau 

menghambat perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku, lebih detail yaitu untuk: (1) menentukan perbuatan mana yang 

tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.; (2) 

menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan; (3) menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu 

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut; (4) menurut Simons dalam bukunya Leerboek Nederlandas 

strafrecht, memberikan definisi sebagai berikut : “Hukum pidana adalah 

kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh 

negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang 

tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat 

bagi akibat hukum itu dan kesemunya aturan-aturan untuk mengadakan 

(menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”. Dari definisi ini maka 

dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-

ciri sebagai berikut : (1) adanya perbuatan pidana, perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku; (2) adanya pidana, 

penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang; (3) Adana pelaku atau orang yang telah melakukan 

perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku. 

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu 

sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan 

dengan hukum pidana 

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, salah 

satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat 

adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. 

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan 

kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan 

(pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian 

(penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, 

namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri 

sendiri. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, 

bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam 

penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya dimana proses 

peradilan pidana harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah 

serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen 
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Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai 

peranan penting dalam menentukan vonisnya. Oleh karena itu, dalam 

memberi hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifat 

kompleks, sehingga mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana 

kepada pelaku. Haruslah dipilih fakta-fakta kongkrit yang berupa perbuatan-

perbuatan orang dan kejadian kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting 

dan berkaitan dengan hukum yang bersangkutan. Hakim dalam memutuskan 

perkara apakah juridis relevant, harus digunakan ukuran yang sudah diterima 

oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin agar tidak 

ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat 

dikategorikan dalam suatu rumusan delik yang merupakan landasan untuk 

pengambilan keputusan yang lebih lanjut. 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Pengertian pidana 

 

Menurut Moeljatno bahwa pidana itu pada hakekatnya merupakan 

suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 

yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwewenang), pidana itu dikenakan 

kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-

undang. 

Konsep Rancangan Undang-Undang BAB I Pasal 1 ayat (1), (3), (4) 

KUHP tahun 2005. Hanya pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-

perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat, bahkan berpengaruh untuk mencegah terjadinya pelanggaran . 

Secara umum penyusunan ancaman pidana dalam KUHP meliputi : (1) 

asas kesederhanaan yaitu (a) strafminima dan strafmaxima, (b) penentuan 

jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP; (2) pidana pokok pada 

delik : (a) pengancaman pidana yang ditentukan secara alternatif, (b) 

ancaman terberat yang selalu diutamakan, (c) pengancaman pidana ganda.  

Pidana tambahan yang meliputi; bersifat umum namun penerapannya 

ditentukan secara khusus serta tidak mengenal pengancaman pidana 

tambahan. 

Menurut Sianturi SH tentang penjatuhan pidana oleh hakim, bahwa :(1) 

penjatuhan pidana pokok di KUHP pada dasarnya diberikan secara tunggal, 

kecuali untuk concursus tersebut pasal 66, 284 KUHP (Hukum Pidana dan 

Hukum Perdata); (2) penjatuhan pidana di luar jenis yang diancamkan pada 

dasarnya dilarang. Kecuali untuk pidana penjara, dapat diganti dengan pidana 

tutupan, pidana denda dengan pidana kurungan (pengganti). Sehubungan 

dengan ini perlu diperhatikan beberapa putusan MA yaitu : (a) No.59 

K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970; menambah jenis hukuman yang  

ditentukan dalam pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan; (b) No. 

74K/Kr/1969 tanggal 26 September 1970: Pengadilan Negeri sebagai hakim 

pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang 

ditentukasn dalam pasal 10 KUHP; (c) No. 61 K/Kr/1973 tanggal 13 Agustus 

1974: Hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri; 

“Menghukum atas tertuduh-tertuduh untuk meninggalkan yang digarap guna 

dihijaukan kembali dan menghukum lagi atas tertuduh-tertuduh untuk 
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membayar kerugian negara masing-masing besarnya ½ x Rp 1. 485. 700,” 

harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 10 KUHP. Pidana penjara 

seumur hidup dapat diganti dengan pidana mati. Pidana mati diatur dalam Ps 

11 KUHP, yang mengancam pidana mati dalam hal ini adalah : (a) pasal. 

104; makar membunuh presiden; (b) Pasal. 111 (2); pengkhianatan dalam arti 

luas; (c) Pasal. 124 (3) jo 129; pengkhianatan dalam arti sempit; (d) Pasal. 

340; pembunuhan berencana; (e) Pasal. 140 (3); makar berencana terhadap 

kepala negara sahabat; (f) Pasal. 185 jo 340; duel yang dilakukan dengan 

rencana; (g) Pasal. 365 (4); perampokan berat; (h) Pasal. 368 (2); pemerasan 

berat; (i) Pasal. 444; pembajakan yang mengakibatkan matinya obyek; (j) 

479 k (2); perbuatan kekerasan terhadap orang/pesawat 

 

Pengertian Pengaruh Pidana 

 

Pengaruh pidana sangat mendasar pada tujuan penetapan sanksi/pidana. 

Permasalahan penetapan sanksi terkait dengan pandangan tentang tujuan 

pemidanaan. Paham-paham penetapan sanksi (1) klasik, yaitu (a) Paham 

kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku 

kejahatan; (b) Paham pemidanaan ditetetapkan secara pasti, artinya 

penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau 

pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, 

kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan 

khusus dari perbuatan/kejawatan yang dilakukan modern yaitu menghendaki 

adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi 

terhadap pelaku kejahatan dengan ciri (a) Pertanggung jawaban (pidana) 

bersifat pribadi / perorangan (asas personal); (b) Pidana hanya diberikan 

kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana   tanpa 

kesalahan); (c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si 

pelaku. Sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern memunculkan ide 

dasar kosep double track system yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan 

mempunyai kedudukan yang setara dimana terkait dengan fakta bahwa unsur 

pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat 

sanksi tindakan) sama-sama penting. Pengaruh pidana juga dipengaruhi 

perkembangan kriminal, serta melihat pada watak, sifat dan lingkungan yang 

mempengaruhi pada berat atau ringannya pidana yang didapat si pelaku. 

 

Pengertian Tujuan Pemidanaan 

 

 Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, terdapat dua 

istilah, yaitu : (1) prevensi special/spesial deterrence, yaitu pengaruh pidana 

terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak 

pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi 

orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana 

serupa ini dikenal dengan sebutan Reformation atau  Rehabilitation Teory; 

(2) prevensi general/general deterrence, yaitu pengaruh pidana terhadap 

masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai 

oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada 

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana 
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 Tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah mengarahkan 

seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (Prevensi). 

Dimana terdapat dua macam prevensi yaitu prevensi general (umum) yang 

bertujuan agar setiap orang  takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) 

sedangkan prevensi special bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana 

menjadi jera / takut untuk mengulang perbuatannya. 

 

Pengertian Jenis Pidana 

 

Dalam Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana yaitu : (1) pidana pokok 

sebagai berikut : (a) pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2./Pnps/1964); (b) 

pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24,-29, 32-34 dan 42 KUHP); (c) tutupan 

(UU No. 20 Th 1946); (d) kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP); (d) 

denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP). Pidana tambahan yaitu : (a) 

pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP); (b) Perampasan barang-

barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP); (d) pengumuman putusan hakim (Pasal 

43). Aturan pidana tambahan tersebut meliputi : (1) tidak boleh menjatuhkan 

secara mandiri, kecuali tersebut pasal 40 KUHP; (2) hanya dijatuhkan secara 

fakultif (dalam arti yang sebenarnya; boleh   dilakukan, boleh tidak), bukan 

imperative. 

 

Pengertian Tindak Pidana Pencurian 

 

Pencurian diatur didalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena 

kesalahannya melakukan  pencurian dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima tahun atau denda setinggi tingginya enam puluh rupiah”. 

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan 

pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang 

dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang 

diartikan “mengambil”. 

Menerjemahkan “zich toeeigenen” dengan “menguasai”, mempunyai 

pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, dimana sampai 

sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 

telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa 

perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich 

toeeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 362 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana tersebut diatas. 

 

Pengertian Unsur-unsur tindak pidana pencurian 

 

 Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, 

yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak 

pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 

KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana  dalam arti luas terdapat pada 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat 

dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 

KUHP adalah : (1) barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah 
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“orang” subjek     hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum; (2) 

mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau 

diperjual belikan; (3) barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang 

telah menjadi hak orang lain; (4) dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak 

barang tersebut. 

 

Pengertian pemidanaan pada tindak pidana pencurian 

 

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu “misdrijf“ (kejahatan) dan “overtrading” 

(pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan 

kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan 

pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran 

Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP 

terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat 

dikatergorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai 

pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitikberatkan pada akibat 

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 

Pengadilan merupakan instansi yang menjatuhkan hukuman maka hakim 

selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses 

pembuktian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara 

sebagai berikut : (1) pembuktian, pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang terbukti 

melakukannya; (2) jenis-jenis Alat Bukti, pasal 184 KUHAP yaitu 

Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa;(3) 

fungsi Alat Bukti yaitu untuk menjadikan terang tindak pidana yang 

didakwakan dan  menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar 

yang bersalah serta sebagai pelaku, juga dapat untuk mempertimbangkan 

berat ringannya tindak pidana yang akan di jatuhkan terhadapnya; (4) sistem 

Pembuktian yaitu Positif wettelijk, ajaran ini didasarkan semata-mata pada 

alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam menentukan 

apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim. Negatif wettelijk, ajaran ini di 

dasarkan pada alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-Undang serta 

didasarkan pada keyakinan hakim. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dimana punulis 

membatasi dan memfokuskan pada pemidanaan yang menjadi landasan 

hakim dalam memberikan pidana; praktek penjatuhan penberatan pidana 

pada tindak pidana–pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri 

Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan 

dapat dimulai dari antisipasi dan waspada pada diri sendiri. 
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PEMBAHASAN 

 

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan 

waktunya berlainan, tetapi modus operandinya dinilai sama. Begitu pula naik 

turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan 

politik ekonomi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan kesadaran akan 

hukum pada masyarakat itu sendiri.  

Kinerja para penegak hukum yang sudah diatur dalam undang-undang 

tetap saja belum dapat menghentikan tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Tuban pada khususnya, 

terdata dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

pemberatan yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban, begitu 

pelaporan masuk di POLRES Tuban, dari tahun ke tahun tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan mengalami pasangsurut 

atau naik-turun. 

Mengenai proses penjatuhan pemberatan pidana dalam tindak pidana 

pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban, 

proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir . Proses sidang dibagi 

dalam tiga tahap. Yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan 

putusan. Proses persidangan diatur dalam KUHAP dan UU No. 4 Th. 2004. 

Terdapat instansi yang berkaitan sebelum sebuah perkara masuk 

dipengadilan yaitu : (1) kepolisian dalam hal ini melakukan penyidikan dan 

penyelidikan tentang kejahatan yang sedang ditangani. Penyidik dalam hal 

ini adalah pejabat polisi yang diberi wewenang khusus dan telah diatur dalam 

UU No. 2 Th. 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia dan pasal 

1 ayat (1), pasal 4-6 KUHAP, untuk melakukan penyidikan.Tugas penyidik 

adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi 

dengan tujuan untuk menemukan tersangka. Laporan hasil penyelidikan dari 

kepolisian diberikan kepada Jaksa; (2) kejaksaan dalam hal ini sebagai 

penuntut umum dalam bentuk berkas. Penuntut umum adalah Jaksa yang 

diberi wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Th 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 

KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. 

Tugas penuntut umum adalah membuat tuntutan sesuai kejahatan yang  

dilakukan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa 

dan diputus hakim. 

 Tahap selanjutnya setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 

adalah menentukan waktu sidang. Didalam persidangan, ada pembacaan 

tuntutan, keterangan saksi yang memberatkan, tanggapan dari tersangka yaitu 

bisa sendiri atau diwakili pengacaranya, keterangan saksi yang meringankan, 

dan adanya putusan hakim.  

 Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kabupaten 

Tuban, mengenai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan 

pemberatan yaitu : (1) jika perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya 

nyawa seseorang, maka tuntutannya maksimal 15 tahun penjara. Namun, 

apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dapat di 

pidana mati atau seumur hidup; (2) hukuman penjara atau kurungan yang 

didasarkan pada tuntutan Jaksa, mengenai besar kecilnya putusan penjara 

atau kurungan tidak sama tergantung dari bentuk pencurian dan pemberatan 
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yang terjadi. Ada beberapa kriteria untuk memutuskan hukuman penjara atau 

kurungan oleh hakim, yaitu : (a) tidak adanya korban jiwa dalam tindak 

pidana tersebut; (b) kekerasan yang dilakukan dalam keadaan terdesak atau 

terpaksa; (c) melihat dari unsur perencanaan dari perbuatan tersebut; (3) 

Sanksi denda, belum pernah terjadi karena pada hakekatnya suatu kejahatan 

yang terjadi sangat tidak adil apabila hanya dikenakan sanksi denda saja. 

Namun, biasanya sanksi penjara selalu diikuti dengan sanksi denda 

yangdidasarkan pada pasal 366 KUHP 

Setelah hakim menjatuhkan putusan, dan pada saat itu pula tersangka 

diberi hak untuk menerima atau mengajukan banding terhadap putusan 

hakim. Apabila tersangka menerima putusan hakim, maka kewenangan 

dalam menjalankan putusan diserahkan pada Jaksa. Untuk putusan pidana 

mati, oleh Jaksa diberikan pada satuan Brimob dalam melakukan eksekusi. 

Sedangkan untuk pidana kurungan atau penjara, oleh jaksa kewenangannya 

diberikan oleh lembaga kemasyarakatan. Dan untuk putusan denda, 

kewenangannya diberikan pada DIPENDA(Dinas Pendapatan Daerah). 

 

SIMPULAN 

 

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan 

maka pedoman pemberian pidana berpatokan pada unsur-unsur dari pasal 

363, 365, 486 KUHP dan tentang jenis pidana yang diberikan hakim 

berpedoman pada pasal 10 KUHP. Praktek pemberian pidananya hakim 

berpedoman pada UU No. 4 Tahun 2004 dan pasal 183, 184 KUHAP dengan 

melihat unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan 

jaksa dalam hal ini berwenang untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan putusan hakim seperti yang tertera dalam UU No. 16 Th 2004 

dan pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 13-15 KUHAP. Tidak luput juga peran 

penyidik dalam pengumpulan data sebelum diajukan kepada pihak kejaksaan 

dan sebelum disidangkan, wewenang penyidikan ini tertera pada UU No. 2 

Tahun 2002 dan pasal 1 ayat 1, pasal 4-6 KUHAP, untuk melakukan 

penyidikan 
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Abstract: 

 
Exploiting Endowments at the moment have not led to increased general well-being 

because it is still associated in religious interest, besides it's still many issues that arise 

in the utilization of the Endowments. Addressing this Government need to be 

encouraged to maximize its utility and an umbrella legal certainty is also enforced in 

order to overcome the problems that arise. Legal wordings of the legislation, namely 

law No. 41 of 2004 concerning the Endowments. 

Keywords:Endowments, law 

 

 

Abstrak 

 

Pemanfaatan Wakaf pada saat ini belum mengarah kepada peningkatan kesejahteraan 

umum karena masih dikaitkan pada kepentingan agama, disamping itu masih banyaknya 

persoalan yang timbul pada pemanfaatan wakaf. Menyikapi hal ini pemerintah perlu 

didorong untuk memaksimalkan pemanfaatannya dan payung kepastian hukum juga 

ditegakkan agar dapat mengatasi persoalan yang timbul. Payung hukum yang telah terbit 

yaitu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Kata kunci : Wakaf, Undang undang 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, sehingga jika diatur secara baik , bisa 

saja menjadi sumber pengembangan ekonomi masyarakat tetapi juga dalam situasi 

tertentu sebagai sarana pemulihan ekonomi. Salah satu langkah startegis untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata 

keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagi sarana ibadah dan social 

tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan 

kesejahteraan umumsehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan 

prinsip syari’ah. Untuk itu pentingnya penerapan peraturan perundang-undangan atau 

sejenisnya tentang aturan wakaf di Indonesia semestinya dapat dijalankan dengan 

seksama oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat memperkecil kemungkinan 

perselisihan antara orang yang mewakafkan hartanya (wakif) dengan orang yang 
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dipercaya mengelolah harta wakaf (nadzir) maupun dengan orang yang berhak terhadap 

harta tersebut (ahli waris). Adanya peningkatan payung hukum tentang wakaf yang 

dahulu hanya melalui Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden, sekarang telah diatur 

dan dituangkan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 

Tentang Wakaf. Mengacu pada pasal 62 UU no 41 tahun 2004 tentang 

perwakafan,bahwa penyelesaian perwakafan ditempuh melalui musyawarh untuk 

mufakat dan apabila musyawarah tersebut tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan 

melui mediasi, arbitrase atau pengadilan. 

 

 

TINJAUAN TEORI  

 

Pengertian Wakaf  

 

Banyaknya penanganan masalah wakaf di Indonesia yang kurang terorganisir 

dengan baik membuat pemerintah semakin peduli dan meningkakan payung hukum 

terhadap permasalahn wakaf. Yang mana sekarang diatur dalan UU No 41 tahun 2004 

tentang Wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menghentikan atau 

menahan. Menurut ahli fiqih, wakaf adalah menahan yang mungkin diambil manfaatnya 

tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. 

Sedangkan dalam UU no. 41 tahun 2004, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbutan 

hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimafaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf diatur dalam buku III yang artinya 

perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya 

guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

 

Dasar Hukum Wakaf di Indonesia  

 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di 

Indonesia,yaitu : (1) PP No.28 Tahun 1977 adalah ntuk memberikan jaminan kepastian 

hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf; (2) 

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan sebagai 

pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwkafan yang ada pada aturan 

perundan-undangan sebelumnya. Serta merupakan perintah Presiden kepada Menteri 

Agama dalam rangka menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri; (3) 

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wakaf dapat diatur dan dijelaskan dalam 

beberapa substansi :(a) pengertian dan ketentuan umum wakaf, (b) payung hukum 

tentang perbuatan wakaf, (c) tujuan dari perbuatan wakaf, (d) unsur dari perbuatan 

wakaf, (e) tugas Nadzhir, (f) benda wakaf yang meliputi benda bergerak dan benda tidak 

bergerak, (g) hasil wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, (h) 

pengembangan wakaf yang mengindahkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan 

Peraturan Daerah terkait dengan tujuan agar pengelolaan dan pengembangan harta 

wakaf tersebut; (i) penyelesaian sengketa wakaf, (j) Pengaturan tentang ketentuan 
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pidana terhadap harta wakaf serta pengelolaan yang tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor  41 Tahun 2004; (4) Undang undang pokok agraria  

 

Tujuan dan Fungsi Wakaf 

 

Sesuai dengan UU no 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa tujuan dan fungsi 

wakaf dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5. Yang mana pasal 4 UU no 41 taun 2004 

berbunyi : tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 

fungsinya. 

 

Harta Benda Wakaf 

 

Dalam perkembangan peratuan perundang-undangan yang mengatur tentang 

wakaf di Indonesia, maka harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya terbatas pada 

harta tidak bergerak saja. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,  benda wakaf 

diatur dalam pasal 16  terdiri dari : (a) benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

 

Sebab Terjadiya Sengketa Wakaf 

 

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik 

adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta 

ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan 

secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya 

menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila 

dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf 

penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain 

yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah 

dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara 

turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. alasan 

atau penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan 

tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan 

pembuatan akta ikrar wakaf,  dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan 

tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzhir. 

 

Cara Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Sengketa Wakaf 

 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan 

bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 

mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa 

dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.  Selanjutnya disebutkan 

dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian 

sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang 

bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa 

tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah 

tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke 

pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah. 
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Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan 

mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang 

disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil 

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase 

syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka 

sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syari’ah. 

 

 

Pembuktian Dalam Persidangan 

 

Pembuktian dalam persidangan memegang peranan penting dalam pemeriksaan 

perkara dalam persidangaan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan 

mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di 

Pengadilan. Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada 

hakim tentag suatu peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau 

kejadian yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam suatu hal yang belum jelas atau 

yang menjadi sengketa. Jadi dimuka persidangan tidak hanya peristiwa-peristiwa yang 

dapat dibuktikan tetapi juga dapat secara langsung membuktikan hak milik, suatu 

piutang, hak waris dan lain-lain hak. Dalam hal pembuktian ini, alat bukti yang dapat 

diajukan oleh masing-masing pihak berperkara dan diakui oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 

KUH Perdata terdiri dari : (1) alat bukti surat (tulisan), (2) alat bukti saksi, (3) 

persangkaan (dugaan), (4) pengakuan, (5) sumpah. 

 

Pengertian Tentang Putusan Pengadilan 

 

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinipnya tidak lain untuk 

melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam 

menjalankan fungsi peradilan ini, hakim Peradilan Agama hrus menyadari sepenuhnya 

bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam 

mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perlu memperhatikan tiga hal yang sangat 

esensial, yaitu keadilan (gerchtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian 

(rechtecherheit). Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim 

yang diberi wewenang untuk itudalam menyelesaiakan atau mengakhiri suatu sengketa 

antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
2) 

Ada pula yang menyebutkan, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim selaku 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan 

yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 

antara pihak yang berperkara. 

 

Macam macam Putusan Peradilan Agama 

 

Macam-macam peradilan agama dari segi sifatnya antara lain : (1) putusan 

deklaratif (declaratoir) adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu 

keadaan, dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Putusan ini biasanya 

bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak 
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ada sengketa. Jadi fungsinya hanya sebagi penegasan saja dari suatu keadaan yang 

sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada; (2) putusan konstitutif (Constitutif) adalah 

putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini 

biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya 

putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum 

baru; (3) putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang 

kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini 

hak perdata Penggugat yang dituntutnya terhadap Tergugat diakui oelh hakim di muka 

sidang pengadilan. Serta ada pembenaran hak Penggugat atas suatu prestasi yang 

dituntutnya. Terhadap hal ini dapat dilaksanakan secara paksa. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah diskriptif kualitatif 

yaitu Setelah data terkumpul dan tersusun, maka dilakukan analisis data dengan cara 

deskriptif kualitatif dan perlu dipergunakan analisa yang tepat dan terarah sesuai dengan 

jenis penelitian dan diuraikan  dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. 

Selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi data dengan berpedoman pada data yang 

berhubungan dengan materi yaitu mengartikan data yang telah disusun tersebut, dan 

pada akhirnya pembahasan ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap pokok 

bahasan yang akan diteliti.  

Dalam memperoleh data dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan pihak yang 

terkait. Dalam hal ini akan turun langsung ke obyek penelitian dengan tehnik 

komunikasi langsung, dokumenter dan kuisioner. Sumber Data Sekunder adalah data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, mengambil bahan-bahan 

yang diperlukan melalui literature, peraturan hukum, dokumen-dokumen dan arsip-arsip 

relevan dengan penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

  

Faktor faktor yang melandai para ahli waris dari harta yang diwakafkan untuk 

menggugat terhadap harta yang dikelola oleh NADZIR 

 

Dalam gugatan perkara nomor : 2687/Pdt.G/2009/PA.Tbn yang diajukan oleh 

para Penggugat, dimana Penggugat tersebut merupakan ahli waris dari Abdul Hamid bin 

Gunardi. Abdul Hamid bin Gunardi adalah saudara sekaligus ahli waris dari Hj. Siti 

Rohmah binti Gunardi alias Siti Chalima, yang semasa hidupnya pernah menikah akan 

tetapi tidak mempunyai keturunan. Pada tahun 1995 Hj. Siti Rohmah binti Gunardi alias 

Siti Chalimah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi ahli warisnya adalah dua 

saudaranya yang bernama Abdul Hamid bin Gunardi dan Mabrur bin Gunardi. Pada 

tahun 1998 Abdul Hamid bin Gunardi meninggal dunia dan semasa hidupnya Abdul 

Hamid bin Gunardi mempunyai 9 orang anak dalam perkawinannya dan juga sebagai 

ahli warisnya. Sedangkan Mabrur bin Gunardi juga meninggal dunia dan mempunyai 2 

orang anak dan juga sebagai ahli warisnya. Adapun faktor yang melandasi para 

Penggugat mengajukan gugatan ini tertuang dalam surat gugatan yang dapat kita lihat 

pada posita 5 sampai dengan posita 14. Berdasarkan alasan diatas, pihak penggugat 

mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Tuban memanggil pihak dan 
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memeriksa para tergugat serta menjatuhkan putusannya dengan isi petitum. Kemudian 

dalam proses persidangan perkara ini para penggugat yang diwakili oleh kuasa 

hukumnya hadir dipersidangan begitu pula pihak dari para tergugat yang diwakili oleh 

kuasa hukumnya juga hadir dipersidangan dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan 

perdamaian namun tidak berhasil.Selain itu para pihak juga telah diupayakan mediasi 

melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tetapi tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat 

gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Setelah diberi 

kesempatan oleh majelis hakim kepada masing-masing pihak untuk mengajukan bukti 

tertulis dan saksi-saksi yang mengetahui dari sengketa tersebut, bahwa pihak penggugat 

dan tergugat sama-sama mempertahankan kebenaran dalil masing-masing. Dan kedua 

belah pihak tidak lagi mengajukan apapun serta memohon agar Pengadilan Agama 

menjatuhkan putusan. 

 

Pertimbangan Majelis Hakim  Menolak Gugatan Para Penggugat  

 

Setelah melalui proses persidangan, mediasi, dan adanya replik maupun duplik 

dari masing-masing pihak, dan masing-masing pihak juga menyatakan tidak 

mengajukan apapun lagi. Maka majelis hakim mengadakan musyawarah untuk 

membacakan putusan terhadap perkara dengan nomor register 2687/Pdt.G/2009/PA.Tbn 

tentang gugatan pembatalan wakaf. 

Sebelum menjatuhkan putusan yang jelas terhadap perkara tersebut, majelis 

hakim perlu memperhatikan gugatan, jawaban, replik serta duplik dari pihak penggugat 

maupun tergugat. Sesuai dengan acara persidangan serta bukti dan saksi, maka amar 

putusan atas perkara nomor 2687/Pdt.G/2009/PA.Tbn, berbunyi sebagai berikut : 

 

Mengadili 

Dalam Eksepsi : 

- Menolak Eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara : 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 

- Menyatakan almarhum H. Abdul Hamid bin Gunardi dan Mabrur bin 

Gunardi adalah ahli waris almarhumah Hj. Siti Rochmah binti Gunardi alias 

Siti Chalimah 

- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. 

Abdul Hamid bin Gunardi dan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris 

pengganti dari Mabrur bin Gunardi yang menjadi ahli waris dari 

almarhumah Hj. Siti Rochmah binti Gunardi alias Siti Chalimah 

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya. 

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.628.500,- (Enam ratus dua uluh delapan ribu lima ratus rupiah) secara 

tanggung renteng. 

 Demikian putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama 

Tuban atas perkara nomor 2687/Pdt.G/2009/PA.Tbn. tentang gugatan pembatal wakaf 

yang ditandatangani oleh Ketua majelis, Hakim Anggota  serta Panitera Pengganti 

Pengadilan Agama Tuban. 
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SIMPULAN 

 

Pengajuan gugatan pembatalan di Pengadilan Agama Tuban dengan pihak para 

Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum H. Abdul Hamid bin Gunardi dan 

pihak para Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Mabrur bin Gunardi 

dengan mendapatkan nomor 2687/Pdt.G/2009/PA.Tbn telah melalui prosedur yang 

sesuai dengan aturan hukum tentang pendaftaran suatu perkara di Pengadilan Agama 

Tuban. Gugatan pembatalan wakaf tersebut juga telah sesuai dengan aturan perundang-

undangan, yakni Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan lebih 

khususnya pada pasal 64 yang berbunyi : (1) penyelesaian sengketa perwakafan 

ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; (2) apabila penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat 

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam isi posita perkara ini, 

para penggugat berpendapat bahwa sebelum meninggalnya Hj. Siti Rochmah binti 

Gunardi alias Siti Chalimah, tanah obyek sengketa tersebut pernah dibagi dengan cara 

dihibahkan kepada kedua saudaranya sekaligus ahli waris Hj. Siti Rochmah binti 

Gunardi alias Siti Chalimah, yakni Abdul Hamid bin Gunardi dan Mabrur bin Gunardi. 

Yang mana semasa hidupnya Hj. Siti Rochmah binti Gunardi alias Siti Chalimah tidak 

mempunyai anak sebagai ahli warisnya langsung. Sesuai dengan bukti tertulis dan saksi-

saksi yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat, bahwa pada faktanya obyek 

sengketa tersebut telah diwakafkan dan bukan dihibahkan. Karena Abdul Hamid bin 

Gunardi berdomisili di Madiun, maka sebagai nadzir dalam hal ini adlah Mabrur bin 

Gunardi. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak gugatan 

penggugat, karena tidak terbukti atas dalil gugatannya. Selain itu para penggugat juga 

berpendapat adanya bukti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan nomor 

W.3a/002/01/1978 yang ditandatangani oleh kepala Kantor Urusan Agama Tuban selaku 

Pejabat Pembuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf merupakan rekayasa dari pihak 

tergugat. Pada faktanya bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan nomor 

W.3a/002/01/1978 ini dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai 

dengan bukti dan saksi ahli dari pejabat Kantor Urusan Agama Tuban. Bahwa menurut 

hukum tanah wakaf yang perwkafannya terjdi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

nomor 28 tahun 1977 maka produk hukumnya adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf 

yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu 

majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa petitum yang diajukan 

para penggugat dalam surat gugatannya harus ditolak. Menurut saksi ahli dari pejabat 

Badan Pertanahan Nasional bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 28 atas nama Hj. Siti 

Rochmah binti Gunardi alias Siti Chalimah yang berubah menjadi sertifikat wakaf atas 

nama nadzir juga dinyatakan sah menurut hukum. Sebab sesuai aturan hukum setelah 

diterbitkannya sertifikat secara sah dalam waktu 5 tahun setelah diterbitkan sertifikat 

tersebut maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut, ini sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

nomor 24 tahun 1977. Maka apabila majelis hakim menolak gugatan penggugat tentang 

hal ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. 
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