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ABSTRAK 
 
 

Setiawan, Marjan. 2013. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri 
Blora)”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I. Rasdi, S.Pd., M.H. dan Dosen Pembimbing II. 
Anis Widyawati, S.H,. M.H. 
  
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Minyak dan Gas Bumi 
  

Aktiktivitas eksplorasi memainkan peran penting untuk menjaga tingkat 
cadangan minyak dan gas serta mencegah penurunan produksi. . Daerah di Blora 
yang sejak zaman penjajahan belanda banyak dilakukan eksploitasi, banyak rakyat 
di sana sekarang menggantungkan nasib hidup mereka dari sumur sumur tua yang 
sudah tidak dieksploitasi oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan banyaknya 
penambang-penambang liar yang memanfaatkan sumur-sumur tua tersebut. 

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam 
penanganan kasus tindak pindana tersebut serta upaya-upaya hakim untuk 
mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum 
pemidanaan kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal, hambatan yang 
dihadapi hakim serta upaya unutk mengatasi hambatan tersebut yang ada saat 
menangani kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi ilegal.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 
penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analisis, kemudian 
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan metode dokumentasi.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dasar pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi antara lain : (1) 
pertimbangan alat bukti, (2) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan 
oleh jaksa (3) pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang 
meringankan, (4) pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. Hambatan yang 
dihadapi hakim dalam menangani kasus eksplorasi/eksploitasi ilegal disebabkan 
beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor lingkungan hakim, faktor diri 
hakin sendiri serta faktor lingkungan terdakwa. Sedangkan upaya- upaya yang 
dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan 
mempertimbangkan fakta, norma, moral, doktrin hukum serta kebiasaan 
masyarakat tempat terdakwa tinggal/ bekerja sebagai penambang tradisional. 

Simpulan dari pembahasan pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara  tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi yang berdasarkan pasal yang 
tuntutan jaksa kurang  tepat karena Undang-Undang no 22 tahun 2001 yang 
digunakan jaksa dalam penuntutan dinilai masyarakat penambang tradisional tidak 
memberikan rasa keadilan bagi mereka. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai 

kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan 

semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu 

kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat 

strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam 

negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri 

petrokimia dan lainnya. Dominasi peran minyak dan gas bumi dalam 

pembangunan nasional di masa mendatang diperkirakan tetap akan menonjol 

seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan energi, peningkatan ekonomi 

dan pengembangan industri dalam negeri. 

Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan 

bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batubara. 

Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme 

sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari 

jasad renik, tumbuhan dan hewan yang mati. Sisa-sisa organisme itu 

mengendap di dasar bumi kemudian ditutupi lumpur. Lumpur tersebut lambat 

laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. 

1 
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Sementara itu dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob 

menguraikan sisa-sisa jasad renik itu menjadi minyak dan gas. Selain bahan 

bakar, minyak dan gas bumi merupakan bahan industri yang penting. Bahan-

bahan atau produk yang dibuat dari minyak dan gas bumi ini disebut 

petrokimia. Dewasa ini puluhan ribu jenis bahan petrokimia tersebut dapat 

digolongkan ke dalam plastik, serat sintetik, karet sintetik, pestisida, detergen, 

pelarut, pupuk, dan berbagai jenis obat. 

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang 

tambangnya yang lebih daripada beberapa negara lainnya maka dibutuhkan 

pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaaatan 

barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini. Pengaturan atau regulasi di 

dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya 

alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila 

digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu 

bara) dan bahan galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain). 

Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah 

hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah 

hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan gailan 

(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau 

badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Awal mula 
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hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan adanya peraturan tentang 

pertambangan selama masa penjajahan Belanda yaitu Indonesische Mijn Wet 

( IMW ) yang diundangkan pada tahun 1899 dengan Staatblaad 1899, Nomor 

224. Peraturan ini hanya mengatur menenai penggolongan bahan galian dan 

pengusahaan pertambangan saja. Peraturan pelaksanaan dari Indonesische 

Mijn Wet (IMW) ini adalah berupa Mijnordonantie, yang mulai diberlakukan 

mulai tanggal 1 Mei 1907. Mijnordonantie mengatur mengenai pengawasan 

keselamatan kerja. Lalu pada tahun 1930, Mijnordonantie 1907 dicabut dan 

diperbaharui dengan Mijnordonantie 1930 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 

1930. Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penjajahan tersebut dirasa 

tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta 

kepentingan nasional secara umum pada saat itu. Maka pada tanggal 2 

Agustus 1951 dibentuk Panitia Negara untuk Urusan Pertambangan untuk 

merencanakan suatu Undang-undang tentang pertambangan pengganti 

Indonesische Mijnwet. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesische 

Mijn Wet serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-

undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 

1960 pada saat itu sudah dirasa cukup untuk memenuhi tuntutan dan 

kepentingan nasional dunia pertambangan. Akan tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya, dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ini 

tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang 

tambang tersebut. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih 

diberikan kesempatan untuk melakukan pertambangan, sedangkan tugas 
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pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan 

pertambangan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan adanya 

peraturan tentang Pokok Pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 

Undang-undang inilah yang sangat mempengaruhi dunia pertambangan di 

Indonesia selama kurang lebih 40 tahun. 

Sedangkan di Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 

mengenaik minyak dan gas bumi telah diatur didalam bab XIV pasal 33 ayat 

3 yang berbunyi “ Bumi,  dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan minyak bumi hanya bisa dikuasai 

oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan 

nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model 

perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam 

penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai 

pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak 

ternyata menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu 

ditanggulangi. 

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu 

mengenai tindak Ekplorasi atau ekploitasi minyak dan gas bumi tanpa 

mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas 

bumi. Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah 
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mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas 

bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir.  

Sampai saat ini undang-undang No 22 tahun 2001 masih menjadi 

kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang 

tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Substansi dalam 

UU tersebut yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah 

menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia karena 

UU ini telah mengebiri hak monopoli Pertamina dan menciptakan sistem 

birokrasi yang rumit bagi investor. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis 

pungutan sebelum eksplorasi, retribusi, dan pajak yang memberatkan investor 

karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya sebagai 

berikut inventor- Ditjen Migas- BP migas- bea cukai- Pemda- Pemboran 

sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 proses birokrasinya seperti ini : investor- 

Pertamina- Pemboran sumur.  

Semakin hari cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia semakin 

berkurang, selain karena factor ekplorasi dan eksploitasi juga karena 

pencurian minyak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung 

jawab. Cadangan minyak bumi yang dirilis Direktorat Jendral Minyak dan 

Gas Bumi per 1 januari 2010 cadangan Minyak bumi indonesi sebanyak 

7,764.48 MMSTB, ini berkurang banyak dari tahun sebelumnya sebanyak 

7,998,49 MMSTB. Wilayah perbatasan jawa tengah dan jawa timur 

(termasuk Blora) menyimpan cadangan sebesar 987,01 MMSTB ditahun 

2009 dan ditemukan sumber baru sehingga tahun 2010 cadangan minyak 
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bumi di jawa tengah dan jawa timur sebanyak 1,002.35 MMSTB terbanyak 

kedua setelah wilayah Sumatra tengah. Maka dari itu perlu adanya kepastian 

hokum untuk menjaga asset Negara ini. 

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan 

penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, 

dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya 

dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 

BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 2004. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu 

Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 

terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU 

No. 4 Tahun 2004, yaitu: 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan 
kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan 
ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam 
Undang- Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim 
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan 
rakyat Indonesia. 

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: 

 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  
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Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara 

Pidana Indonesia,” hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi 

ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. The Universal 

Declaration of  Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan :  

“Everyone is entitled in full equality to affair and public hearing by an 

independent and impartial in the determination of his rights and obligation 

and any criminal charge againts him.” (Andi Hamzah, 1996: 94). 

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi 

hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 

Tahun 2004. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, 

karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang 

benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah 

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 4 

Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda- bedakan orang.” 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusa terhadap peristiwa tersebut. 

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut 

adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan 
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masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- 

putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan 

hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu (Nanda Agung 

Dewantara, 1987 : 25).  

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No 4 

Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 

Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin 

pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut 

pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa 

seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya 

merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996 : 103). 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 

(1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena 

itu dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang 

sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam 
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masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, 

sosial, ekonomi, politik dan lain- lain. 

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap 

kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang 

lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda 

pula. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dilakukan 

penelitian terkait dengan penyelesaian kasus tentang ekploitasi atau 

eksplorasi Minyak dan Gas Bumi. Oleh karena itu perlu dilakukannya 

penelitian mengenai: 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI (Studi 

Pada Pengadilan Negeri Blora) 

 

1.2  Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Aktiktivitas eksplorasi memainkan peran penting untuk menjaga 

tingkat cadangan minyak dan gas serta mencegah penurunan 

produksi. Sedangkan ekploitasi  bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan 

Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran 

dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, 

dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di 

lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.  
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Dengan struktur daerah di Blora yang sejak zaman penjajahan belanda 

banyak dilakukan eksploitasi, banyak rakyat di sana sekarang 

menggantungkan nasib hidup mereka dari sumur sumur tua yang sudah tidak 

dieksploitasi oleh pemerintah. Namun untuk mengeksploitasi sekarang tidak 

mudah, hal ini dikarenakan rakyat harus mengurus surat-surat ijin kontrak 

kerja dan surat ijin usaha. Hal ini menjadi gejolak bagi masyarakat yang sejak 

dahulu mengeksploitasi tanpa mengurus persyaratan-persyaratan di atas. 

Apalagi sekarang untuk bisa eksploitasi sumur minyak sekarang harus 

berbentuk Koperasi Unit Desa, ini menyebakan masyarakat nekat melakukan 

eksplorasi tanpa melakukan pengurusan surat-surat kontrak kerja dan ijin 

usaha ataupun berusaha mendirikan koperasi bersama kelompok-kelompok 

kerja di daerahnya.  

Penulis mengidentifikasi masalah yang ada di Balai Pemasyarakatan 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap regulasi terkait 

dengan eksploitasi sumur-sumur minyak yang ada ?. 

2. Bagaimana koordinasi dari pemerintah, masyarakat, serta 

pertamina yang dalam hal ini sebagai penadah minyak dari sumur 

tradisional ?. 

3. Bagaimana pengurusan syara-syarat ekpoitasi oleh KUD, 

kontraktor, maupun BUMD ke dirjen MIGAS terlalu rumit 

sehingga membuat masyarakat kesulitan mengurusnya ?. 
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4. Bagaimana koordinasi penegak hukum dengan masyarakat dan 

PERTAMINA kurang dalam mengatasi ekplorasi dan / eksploitasi 

ilegal, karena masyarakat mengaggap mereka tidak mencuri 

minyak sebab masyarakat menjual minyak itu ke Pertamina 

sehingga mereka merasa membantu eksploitasi ?. 

5. Bagaimana upaya-upaya penegak hukum dalam mengatasi 

hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus 

Eksplorasi atau Eksploitasi  ilegal, mengingat rumitnya perizinan 

serta kultur masyarakat yang sudah dari dahulu mengolah sumur-

sumur tua ?. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Agar topik dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan yang 

diharapkan dan berfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak 

terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak 

dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha. 

2. Hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Blora Dalam 

Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana 
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Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai 

kontrak kerja atau surat ijin usaha. 

3. Upaya yang telah dilakukan Hakim dalam mengatasi hambatan-

hambatan dalam penanganan tindak pidana Eksplorasi atau 

Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi tanpa mempunyai kontrak kerja 

atau surat ijin usaha. 

1.3  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian bertujuan untuk menentukan 

arah penelitian agar lebih terarah pada tujuan-tujuan dari penelitian. 

Berdasarkan uraian dan pemaparan Latar Belakang Masalah tersebut timbul 

permasalahan sebagai berikut: 

1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi atau 

Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau 

surat ijin usaha ?. 

2) Bagaimana hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Blora 

Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana 

Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai 

kontrak kerja atau surat ijin usaha ?. 

3) Bagaimana upaya aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Blora 

dalam menangani hambatan-hambatan dalam penegakan hukum 
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pidana Eksplorasi atau Eksploitasi Minyak dan Gas tanpa mempunyai 

kontrak kerja atau surat ijin usaha ?.     

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Pada umumnya tujuan penelitian digunakan sebagai sarana untuk 

memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi 

dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna 

demi penyempurnaan teori maupun tugas-tugas operasional. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Tujuan Subjektif 

Tujuan subjektif yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh bahan-

bahan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana Eksplorasi 

atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat 

ijin usaha dalam lingkup Peradilan Umum, guna menyusun laporan dalam 

bentuk skripsi sebagai syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

1.4.2 Tujuan Objektif 

 Adapun tujuan objektif yang hendak penulis capai adalah : 

1.4.2.1 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak 

dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha dalam 

lingkungan peradilan umum. 
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1.4.2.2 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Blora Dalam 

Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana Eksplorasi 

atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau 

surat ijin usaha di Pengadilan Negeri Blora 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain : 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan berupa data 

dan masukan terutama yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana 

Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak 

kerja atau surat ijin usaha. 

1.5.2 Manfaat Akademis 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang beracara di pengadilan. 

2. Diharapkan dapat memberikan/menambah perbendaharaan pustaka. 

3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca 

lainnya tentang penyelesaian kasus di Peeradilan Umum khususnya 

mengenai minyak dan gas bumi. 

4. Diharapkan dapat memberikan dasar dari penelitian lebih lanjut. 

1.5.3 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan proses 
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beracara di pengadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus tindak 

pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai 

kontrak kerja atau surat ijin usaha. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan agar pembaca dapat dengan 

segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan 

mendiskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi.  

Dalam penulisan skipsi ini, sistimatika penulisan yang digunakan 

mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 

Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini terdiri dari lima bab 

yang masing-masing bab memiliki suatu keterkaitan antara satu bab dengan 

bab yang lainnya. Adapun gambaran mengenai skripsi ini akan diuraikan 

dalam sistimatika sebagai berikut: 

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

 Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

 Bagian isi skripsi terdiri atas lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan serta penutup. 
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Bagian isi skripsi terdiri atas lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan serta penutup. 

Bab 1 Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Bab pendahuluan 

memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Berisi landasan teori mengenai penyelesaian kasus tindak 

pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas Bumi dan 

juga teori-teori tentang hukum acara yang berlaku di dalam 

proses persidangan, khususnya hukum acara yang berlaku 

dalam lingkungan peradilan umum yang berasal dari literatur 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bab 3 : Bab tiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang 

memuat tentang Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan yang 

dipakai penulis, spesifikasi penelitian dan metode analisis data. 

Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan 

secara jelas dan lengkap tentang hasil penelitian. Dalam bab ini 

akan disajikan data-data yang diperoleh pada saat pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara, pengamatan 

maupun studi pustaka mengenai kasus tindak pidana Eksplorasi 

atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa mempunyai kontrak 
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kerja atau surat ijin usaha di peradilan umum, dan khususnya di 

Pengadilan Negeri Blora 

Bab 5 : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan 

skripsi yang di dalamnya berisi tentang simpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian dan saran dari penulis yang 

bertujuan untuk memberikan masukan tentang penyelesaian 

kasus tindak pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan 

Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha yang 

diselesaikan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini 

pada Pengadilan Negeri Blora. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

 Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan 

yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Minyak Dan Gas Bumi 

2.1.1 Minyak Bumi 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa 

fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan 

bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha 

Minyak dan Gas Bumi. 

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa minyak bumi 

dapat diperoleh dari proses pertambangan selain batubara dan endapan 

hidrokarbon lain yang berbentuk padat.  

Sedangkan dalam kaidah bahasa Minyak bumi (bahasa 

Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang danoleum – minyak), 

dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau 

kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa 

area di kerak Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari 

berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam 

penampilan, komposisi, dan kemurniannya. 

18 
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2.1.2 Gas Bumi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Gas bumi sering juga 

disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosilberbentuk 

gas yang terutama terdiri dari metana CH4). Ia dapat ditemukan di ladang 

minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara. 

Adapun pengertian dari Gas Bumi sendiri diatur di dalam Pasal 1 

ayat (2) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Gas 

Bumi adalah 

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan 
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari 
proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.” 

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa Gas Bumi 

adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan 

dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 

penambangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penambangan minyak 

dan gas bumi sendiri ada dua tahap yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi 

(kegiatan hulu) disamping kegiatan hilir lainnya ( seperti Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga). 

2.1.3 Kegiatan Usaha Hulu 

Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua 

kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. 

menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah  

“kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan 
usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.” 
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Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 

dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, dan paling sedikit 

memuat persyaratan :  

a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada 

titik penyerahan;  

b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;  

c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap.  

2.1.3.1 Pengertian Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi 

Sebagaimana diketahui, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam 

yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable). Tadinya Indonesia merupakan Negara 

pengekspor neto minyak maupun gas bumi. Kini Indonesia merupakan pengimpor 

neto minyak bumi karena produksi nasional sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan 

nasional. Di lain pihak, Indonesia dewasa ini merupakan salah satu produsen dan 

eksportir gas alam terbesar di dunia.  

Hampir seluruh kegiatan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia 

dilakukan oleh perusahaan asing. Karena terus menerus dilanda KKN, peranan 

Pertamina dalam ekplorasi dan penambangan migas jauh tertinggal dari perusahaan 

yang lebih muda seperti Petronas dan Citic. Karena pemberian hak monopoli, peranan 

Pertamina yang menonjol hanya pada pengilangan dan distribusi di dalam negeri. 

Karena keterbatasan modal, keahlian dan pengalaman, keikut sertaan perusahaan 

swasta nasional dalam eksplorasi dan penambangan minyak baru pada tahap awal. 

Kasus semburan lumpur di Sidoarjo menggambarkan keterbatasan perusahaan swasta 

nasional dalam ekplorasi dan eksploitasi migas.       
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Kegiatan eksplorasi sumber daya mineral, batubara dan sumber daya 

geologi lainnya sangat tergantung pada permintaan, harga, ongkos produksi, 

teknologi pengolahan dan kondisi politik, ekonomi dan hukum serta keamanan 

suatu Negara. Oleh karenanya diperlukan kajian pemilihan mineral untuk 

kepentingan eksplorasi sumberdaya mineral, batubara dan sumber daya bumi 

lainnya.  

Indonesia yang secara geologi, sangat menarik untuk terbentuknya 

mineral, batubara, panas bumi dan minyak dan gas bumi. Berdasarkan hasil kajian 

besaran nilai pasar, kondisi geologi dan minat investasi di Indonesia, diusulkan 

jenis mineral yang diutamakan untuk dieksplorasi yang terdiri dari emas, tembaga 

dan mineral serta jenis minyak dan gas bumi. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, eksplorasi adalah Penjelajahan 

lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, 

terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu; penyelidikan; 

penjajakan. 

Menurut situs Wikipedia berbahasa Indonesia (id.wikipedia.org) eksplorasi 

diartikan tindakan mencari atau melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan 

sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa (penjelajahan angkasa), 

minyak bumi (eksplorasi minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, air, 

ataupun informasi. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Eksplorasi adalah kegiatan 

penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi,menetukan lokasi, 

ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian 
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untuk kemudian dapat dilakukan analisis/kajian kemungkinan dilakukanya 

penambangan. 

Adapun pengertian dari Eksplorasi sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 8 

UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksplorasi adalah: 

“Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi 
mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh 
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang 
ditentukan;” 
Dari ke-empat pengertian tentang eksplorasi diatas serta obyek yang 

diteliti dalam hal ini minyak dan gas bumi, dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi 

adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan 

untuk mengetahui ukuran,bentuk, posisi, kadar rata-rata dan esarnya cadangan 

serta “studi kalayakan” dari minyak dan gas bumi yang telah diketemukan. 

Sedangkan Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai aspek teknik dan 

prospek ekonomis dari suatu proyek penambangan dan merupakan dasar 

keputusan investasi. Kajian ini merupakan dokumen yang memenuhi syarat dan 

dapat diterima untuk keperluan analisa bank/lembaga keungan lainnya dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan investasi atau pembiayaan proyek. Studi ini 

meliputi Pemeriksaan seluruh informasi geologi berdasarkan laporan eksplorasi 

dan factor-faktor ekonomi, penambangan, pengolahan, pemasaran 

hukum/perundang-undangan, lingkungan, sosial serta faktor yang terkait. 

2.1.3.2  Pengertian eksploitasi minyak dan gas bumi 

Menurut situs Wikipedia berbahasa Indonesia (id.wikipedia.org) 

eksploitasi adalah  politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu 

berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi 
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semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi 

kesejahteraan. 

Menurut kamus hukum eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa 

persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, 

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, eksploitasi adalah 

pengusahaan atau pendayagunaan nikel di daerah itu dilakukan oleh perusahaan 

asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan. 

Namun semua pengertian diatas rancu jika dihubungkan dengan minyak 

dan gas bumi, pengertian dari Eksplorasi sendiri diatur di dalam pasal 1 angka 9 

UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksploitasi adalah 

“rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan 
Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana 
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan 
dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan 
lain yang mendukungnya” 
Jadi eksploitasi intinya tindakan berkelanjutan setelah dilakuakan 

eksplorasi dan hasil dari eksplorasi itu menunjukan adanya sumber minyak dan 

gas bumi. 

Kegiatan Usaha Hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi ini hanya 

dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki bentuk usaha tetap misalnya 
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bandan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang kontrak kerjasamanya 

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah 

kerja sendiri ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 

Daerah. 

2.1.4 Kegiatan Usaha Hilir 

 Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah 

memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi. 

Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir dibedakan menjadi: 

a. Izin Usaha Pengolahan; 

b. Izin Usaha Pengangkutan; 

c. Izin Usaha Penyimpanan;  

d. Izin Usaha Niaga. 

 Pengertian pengolahan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 11 yaitu : 

pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-
bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah 
minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk 
pengolahan lapangan  

 
 Pengertian pengangkutan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 12 adalah 

“kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari 

Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk 

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”. 
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Pengertian penyimpanan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 13 yaitu 

“Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan 

pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”. 

Pengertian Niaga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 14 yaitu  “Niaga adalah 

kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil 

olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa” 

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan 

kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan 

usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki Izin 

Usaha Pengolahan. 

Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud di atas melakukan 

kegiatan usaha niaga umum (wholesale) wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga 

Umum terlebih dahulu. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum 

(Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala 

kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya 

melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi berdasarkan 

perjanjian kerjasama (wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau usaha 

swasta nasional). 
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Penyalur sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyalurkan BBM 

dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin 

Usaha Umum (Wholesale). Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum 

(Wholesale) dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada 

pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dimiliki dan dikelolanya 

sendiri hanya sebatas paling banyak 20% dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas 

penyaluran yang dikelola dan/atau dimilikinya. 

Menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha 

hilir, meliputi: 

a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, 

memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai 

tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, 

Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk 

Pengolahan Lapangan; 

b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak 

Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil 

Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas 

Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan 

komersial; 

c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, 

pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar 

Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas 
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dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan 

komersial; 

d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, 

gekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas 

dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. 

2.1.5 Eksplorasi Dan Eksploitasi Dalam Perundang-Undangan Indonesia 

Pengusahaan pertambangan migas di Indonesia mengalami banyak 

perubahan. Namun yang paling banyak perubahannya adalah dari sektor kuasa 

pertambangan.  

Kuasa Pertambangan adalah wewnang yang diberikan kepada perusahaan 

negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. (Adrian 

Sutedi, 2011: 54). Kuasa pertambangan negara diberikan kepada perusahaan 

negara atas dasar pemikiran bahwa tidak dapat diberikan hak yang lebih dari hak 

menguasai, dimana hak menguasai atas minyak dan gas bumi sebagai bahan 

galian khususyang penting bagi hajat hidup orang banyak hanya pada Negara 

Republik Indonesia.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU no 44 Prp tahun 1960, Menteri 

Keuangan dapat menunjuk kontraktor untuk perusahaan negara guna 

melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapt dilaksanakan oleh 

perusahaan negara. Hal ini ini menjadikan perusahaan asing untuk bekerja sebagai 

kontraktor perusahaan Negara. Jadi perusahaan asing bisa melakukan kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi sebagai kontraktor perusahaan negara. 
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Selanjutkan pada tahun 1971 saat diundangkannya UU no 8 tahun 1971 

tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai satu-satunya 

perusahaan negara pemegang Kuasa Pertambangan di Indonesia. Hal ini 

menjadikan Pertamina dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain termasuk 

para penambang tradisional. 

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 2001 diundangkannya UU no 22 

tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam UU ini yang banyak perubahan 

yang terjadi dalam dunia minyak dan gas bumi salah satunya adalah kuasa 

pertambangan dikuasai oleh pemerintah dan hanya meliputi kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi. Hal ini menjadikan Pertamina sekrang hanyak menjadi 

perusahaan biasa yang harus bersaing dengan perusahaan asing. Dampaknya 

penambang tradisional yang dahulu berkerjasama dengan pertamina sekarang 

menjadi penambang lepas karena perubahan regulasi ini.  

2.1.6 Penegakan Hukum dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

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

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

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.  

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek 

hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan 

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 
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mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum.  

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya 

diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum 

formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan 

perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula 

pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparatur penegak hukum. 

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak 

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur 

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari 

saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. 

Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau 

pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis 

dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) 

terpidana.  

 Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga 

elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:  institusi penegak hukum beserta 
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berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 

kelembagaannya,budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai 

kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar 

kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan 

hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, 

sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat 

diwujudkan secara nyata. 

2.1.7 Pengertian Tindak Pidana 

Perbuatan Pidana menurut Moeljatno (2008: 77)  adalah: 

 
pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman 
(sangsi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut. 

 

Perbuatan Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro (2002: 14) menyebutkan: 

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai 
tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, 
sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan 
keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. 

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh 

suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu suatu keadaan atau 

kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya 

ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.  Antara larangan 

dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kajadian dan 
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orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru 

untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, 

yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: 

pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, 

yang menimbulkan kejadian itu. 

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. 

Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai 

dalam perundang-undanagan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari 

”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti 

perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan 

peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu 

dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak 

pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu 

dipakai pula kata perbuatan. 

2.1.8 Tujuan Pemidanaan 

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan 

individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan 

masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang 

merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa 

tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. 

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono  Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu : 

a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan 
baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) 
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maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan 
kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi 
(speciale preventif), atau 

b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan 
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat. 

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana 

perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan 

hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang 

bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak 

dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. 

2.1.9 Subyek Tindak Pidana 

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur pertama tindak pidana itu 

adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu 

manusia (naturlijke personen). Ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : 

“barang siapa yang …….”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat 

diartikan lain dari pada “orang”. 

b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat 

dikenakan kepada tindak pidana, yaitu : 

1) pidana pokok : 

a) pidana mati 

b) pidana penjara 

c) pidana kurungan 

d) pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan 
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2) pidana tambahan : 

a) pencabutan hak-hak tertentu 

b) perampasan barang-barang tertentu 

c) dimumkannya keputusan hakim 

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya 

hanya dapat dikenakan pada manusia. 

c.  Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang 

dilihat ada / tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk 

bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. 

d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu 

merupakan sikap dalam batin manusia. 

Dalam perkembangannya tindak pidana tidak hanya dilakukan manusia, 

dalam KUHP terdapat pasal yang seakan-akan menyinggung soal ini, ialah pasal 

59. Pasal ini tidak menunjuk ke arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu 

perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Menurut pasal ini yang dapat dipidana 

adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Seorang 

anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa 

pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Inti dari pada metodelogi dalam setiap penelitian adalah menguraikan 

tentang cara  bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Di sini peneliti 

menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, 

metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan 

serta analisis yang dipergunakan.  

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian terhadap 

pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai 

untuk menjawab permasalahan tertentu (Amirudin dan Asikin 2004:19). 

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Waluyo 2002:17) metodelogi berasal 

dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti jalan ke. Apabila metodelogi ini 

mengenai penelitian hukum, maka metodelogi mempunyai arti sebagai berikut : 

a. Logika dari penelitian ilmiah 

b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian 

c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data 

yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode 

penelitian dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 
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3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penulis dalam hal ini menggunakan Metode yang bersifat yuridis 

sosiologis dimana penelitian hukum yang dilakukan mengikuti pola penelitian 

ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi (Soemitro 1990:35). 

 Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian 

kualitatif.  Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2002:3) mendefinisikan 

yang dimaksud “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati”. 

 Adapun dasar dalam penggunaan metode kualitatif dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah bila berhadapan 
dengan kenyataan ganda; 

b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dengan responden; 

c. Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama serta terhadap pola-pola nilai yang 
dihadapi (Moleong 2002:5). 

 
 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Blora dengan mengingat 

bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai tindak pidana eksplorasi dan 

eksploitasi minyak dan gas bumi yang diselesaikan melalui lembaga peradilan 

tersebut. Dengan pemilihan lokasi penelitian tersebut diharapkan penelitian yang 

dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup dan valid untuk penyelesaian 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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3.4 Fokus Penelitian 

 Adapun penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, 

yakni : 

“(1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus 
akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP 
menemukan teori dari dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi “untuk 
memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan 
(inclusion-exlusion) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan” 
(Moleong 2002:62). 

 
 Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 

(1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak 

dan Gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha. 

(2) Hambatan dan upaya yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri 

Blora Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak 

pidana Eksplorasi atau Eksploitasi  Minyak dan Gas tanpa 

mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha di Pengadilan Negeri 

Blora. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari semua pihak yang terkait 

langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sumber data ini 

diperoleh penulis melalui pengamatan atau observasi yang didukung dengan 
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wawancara secara langsung kepada informan. Adapun para pihak tersebut antara 

lain: 

8.4.1 Responden 

      Responden adalah orang yang menjadi sumber utama dalam suatu 

penelitian terkait dengan informasi yang dibutuhkan. Responden 

dalam penelitian ini adalah Hakim maupun Panitera Pengadilan 

Negeri Blora yang menangani perkara terkait tindak pidana 

ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. 

8.4.2 Informan 

      Informan adalah orang yang menjadi informasi pokok tentang 

situasi dan latar belakang penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengetahui 

secara pasti pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ekplorasi dan 

eksploitasi minyak dan gas bumi yang diselesaikan lewat jalur 

litigasi yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Blora maupun 

pihak-pihak yang terkait lainnya.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat 

pengumpul data, yaitu studi dokument atau bahan pustaka, pengamatan atau 

observasi, dan wawancara atau interview (Amirudin dan Asikin 2004:67). Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) Wawancara (interview) 
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 “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,. Percakapan 

itu  dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong 

2002:135). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh 

gambaran mengenai Hambatan dan upaya Hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi atau eksploitasi  

minyak dan gas tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha. 

(2) Pengamatan (Observasi) 

 Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut terpenuhinya persyaratan-

persyaratan tertentu (validitas dan realibitas), sehingga hasil 

pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan 

(Amirudin dan Asikin 2004:72-73) 

 Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting 

kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu 

kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati 

tentang sesuatu peristiwa yang bersangkutan. 

(3) Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data 

berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna 



39 
 

 
 

untuk memperoleh informasi tentang Tindak Pidana Eksplorasi dan 

Eksploitasi tanpa kontrak kerja maupun surat izin usaha. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. ”Teknik 

keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria 

yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian” (Moleong 

2002:173). 

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam 

penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik triangulasi. “Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu” (Moleong 2002:178). 

Triangulasi yang sering  digunakan antara lain sebagai berikut : 

(1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

(2) Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

Teknik triangulasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui 

triangulasi dengan sumber data dengan cara membandingkan data-data yang telah 

diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan atau observasi, data dari hasil 
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wawancara langsung terhadap berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa 

perbankan syariah di Pengadilan Negeri Blora. Sedangkan ketekunan dalam 

penelitian dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian secara teliti, rinci, 

hati-hati, dan terus-menerus dalam kurun waktu yang telah ditentukan diikuti 

dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait secara intensif terhadap 

subjek agar diperoleh data dengan hasil yang baik. 

 

3.8 Model Analisis Data 

Menurut  Potton (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) mengartikan 

analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada definisi ini lebih 

menitikberatkan pada pengorganisasian data yang telah diperoleh dari lapangan. 

Sedangkan menurut Taylor (1975: 79) analisis data merupakan proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

(ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan 

tema pada hipotesis. Jadi, pada definisi ini lebih menitik beratkan pada maksud 

dan tujuan dari suatu penelitian yang dilaksanakan. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data antara lain: 

1. Pengumpulan data 

      Dengan cara mencatat data objektif yang diperoleh melalui 

wawancara. 

2. Reduksi Data 
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      Merupakan suatu proses pemilihan, perumusan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang 

muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. 

3. Penyajian Data 

      Adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun, memberikan 

kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan untuk 

pengambilan tindakan. 

4. Menarik Kesimpulan 

      Kesimpulan adalah tujuan yang ingin diperoleh pada catatan 

lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul 

dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yaitu 

untuk mencapai validitasnya (Miles, 1992:19). 

 

 

 

 

 

Metode Analisa Interaktif oleh (Miles dan Huber Man, 1992:20 ) 

     Secara garis besar dari definisi yang dikemukakan oleh kedua 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis data 

adalah untuk mengorganisasikan data. Berdasarkan data-data yang telah 

diperoleh dari lapangan baik berupa pengamatan langsung maupun melalui 

wawancara kepada para pihak yang terkait, maupun dari literatur-literatur 

Pengumpulan 

SaRed

Kesimpulan – 
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terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, penegakan hukum 

pidana, artikel-artikel yang ada dan lain sebagainya untuk diproses dalam 

analisis data. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah 

mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan kode dan juga 

mengkategorikannya. 

     Pelaksanaan pengorganisasian dan pengelolaan data yang telah 

diperoleh bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang 

kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membuat teori substantif.  

     Kegiatan analisis data yang dilakukan merupakan suatu proses 

dimana proses berarti  pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak 

pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif yaitu sudah 

meninggalkan lapangan. Pekerjaan analisis data ini memerlukan 

pemusatan pemikiran, perhatian dan tenaga dari penulis. Selain itu penulis 

juga perlu memahami dan mendalami kepustakaan untuk mengaitkan 

dengan teori-teori yang ada serta lebih mendalam lagi untuk  

menjastifikasikan adanya teori-teori baru yang mungkin ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi dan 

Eksploitasi Minyak dan Gas bumi tanpa mempunyai 

kontrak kerja atau surat ijin usaha 

Putusan hakim  (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan  

suatu perkara atau  sengketa  dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan 

Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa 

putusan seorang hakim benar-benar  memenuhi rasa keadilan  masyarakat  

(sense of justice). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan 

rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa 

putusan pengadilan  justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di 

tengah masyarakat. 

Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau 

ketidakberterimaan salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih 

dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, 

sebaliknya pihak yang menang  menilai putusan hakim yang 

memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang 

putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh 

masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolakbelakang dengan 
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pemahaman masyarakat atau terjadi ketidakkoherensian antara fakta, 

norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim. 

Apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana, kadangkala 

dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistim 

peradilan pidana Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus 

pidana hingga menjadi suatu putusan (vonnis), termasuk terhadap  kasus 

eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas bumi ilegal.  

Berkaitan dengan hal di atas, terlebih dahulu dipahami batasan 

tentang sistim peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Pada 

dasarnya sistim peradilan pidana (SPP) atau Criminal Justice System 

dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana 

dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Menurut Mardjono 

Reksodiputro, sistim peradilan pidana merupakan sistim dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi 

diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 

toleransi masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994 :84). 

Dalam sistim peradilan pidana, sebenarnya “sistim’ amat penting 

eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistim tidak 

dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 

kerugian, yaitu sebagai berikut:  

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau 

kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan 

tugas mereka bersama; 
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b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah 

pokok masingmasing instansi (sebagai sub sistim dari 

SPP); dan 

c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering 

kurang jelas terbagi,  maka setiap instansi tidak selalu 

memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistim 

peradilan pidana. (Mardjono Reksodiputro, 1994 :85) 

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud 

dengan sistim peradilan pidana adalah : sistim pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 

masyarakat. (Mardjono Reksodiputro, 1994 :85) 

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistim peradilan pidana 

merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum 

pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun 

kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat 

formal jika dilandasi hanya untuk kepengtingan kepastian hukum saja 

akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa 

makna Integrated criminal justice system adalah siinkronisasi atau 

keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam : 

a. sinkronisasi struktural (structural synchronization); 

b. sinkronisai substansial (substantial synchronization); dan 

c. sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah 

keserampakan dan keselarasan dapat mennghayati 
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pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang 

menyeluruh mendasari jalannya sistim peradilan pidana 

(Muladi, 1995 :2).  

Sistim peradilan pidana harus dilihat sebagai physical system, 

dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk 

mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam gagasan-gagasan 

yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam 

ketergantungan. 

Dalam perspektif kasus tindak pidana eksplorasi/eksploitasi 

minyak dan gas bumi secara ilegal, sub-sistim dalam sistim peradilannya 

sama dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa 

sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi 

wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana (ada Polisi, 

Jaksa Penuntut Umum, Hakim pemutus perkara, dan Lembaga 

Kemasyarakatan). 

Banyaknya kasus eksplorasi / eksploitasi minyak dan gas bumi 

ilegal di Blora mencerminkan ada yang salah dari pola/stuktur hidup 

masyarakat. Hal ini menuntut kejelian aparat hukum yang berwenang 

menyelenggrakan proses peradilan pidana termasuk hakim di pengadilan. 

Hakim   harus teliti dalam mempertimbangkan putusan untuk kasus-kasus 

ini, sehingga nantinya tujuan pemidanaan itu tercapai. 

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

eksploitasi ilegal di Pengadilan Negeri Blora meliputi alat bukti,  unsur-
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unsur dalam pasal-pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan 

berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang nantinya 

dipertimbangkan hakim dari surat tuntutan oleh jaksa dan fakta-fakta di 

persidangan, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta perimbangan 

berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.  

4.1.1 Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti 

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat 

tercapai kebenaran mutlak (Absolut)semua pengetahuan kita hanya sifat 

relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran 

yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran 

mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian 

besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari 

penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang 

sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa 

terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, 

sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya 

merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali. 

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa 

menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu 

tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam 

hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti 

yang sah dan menyakinkan. 
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Pasal 184 KUHAP yaitu bardasarkan ketengan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka terdakwa 

dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan hukuman. 

Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan 

dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan 

diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa 

tentang kebenarannya. 

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam 

pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya 

diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara 

lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana 

tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi 

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah: apa yang saksi nyatakan 

di sidang peradilan. 

2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 

apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. 

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 

suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat 

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu 
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dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat 

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

5. Baik berpendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 

pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. 

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 

bersungguh-sungguh memperhatikan: 

a. Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya 

b. Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya. 

7. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 

keterangan yang tertentu. 

8. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 

9. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 

dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila 

keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah 

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. 

Dalam pasal 164 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi 

menempati urutan pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) 

huruf b. KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut: “Yang pertama-tama 

di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.” 

Dalam hukum acara pidana yang tidak dapat diambil 

keterangannya sebagai saksi adalah: 
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a. Mereka yang relatif tidak berwewenang memberi kesaksian, 

Diatur dalam pasal 168 yang berbunyi: kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat 

mengundurkan diri sebagai saksi: 

1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah sampai   derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa; 

2) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu dan saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 

hubungan karena    perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajat ketiga; 

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 

bersama-sama sebagai terdakwa. 

Orang-orang yang tersebut dalam pasal 168 KUHAP disebut Relatif 

tidak berwenang (Relatif Onbevoegd) untuk memberi kesaksian, 

karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut 

menyetujuinya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi  (pasal 

169 (1) KUHAP). Namun demikian, walaupun ketiga golongan 

tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa, 

terdakwa, dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bisa 

memutuskan untuk mendengar mereka tetapi hanya untuk memberi 

keterangan saja. 

b. Mereka yang Absolut tidak berwenang memberi kesaksian. 
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Dalam pasal 171 KUHAP, berbunyi sebagai berikut yang yang boleh 

diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: 

1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 

pernah kawin 

2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 

ingatannya baik kembali. 

Mengigat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, 

demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun 

hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa 

disebut Psychopat, mereka ini tidak dapat dipertangung jawabkan secara 

sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau 

janji dalam memberikan keterangan, karena itu mereka hanya dipakai 

sebagai petunjuk saja. 

Para saksi menurut pasal 265 ayat (3) HIR dan pasal 160 ayat (3) 

KUHAP, sebelum didengar keterangannya, harus disumpah lebih dahulu 

menurut cara yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing, bahwa 

mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan 

tidak lain dari pada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dinamakan, 

dilakukan secara “Promissoris” (secara sanggup berbicara benar) lain cara 

ialah: yang dinamakan, secara “Assertoris”(menempatkan kebenaran 

pembicaraan yang telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, 

dan kemudian baru disumpah bahwa yang telah diceritakan itu adalah 

benar. 
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Keterangan Ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang 

mengatakan bahwa keterangan ahli ialah: apa yang seorang ahli nyatakan 

di sidang pengadilan. 

Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak 

ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena 

keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang 

disidangkan. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak 

dapat meminta bantuan seseorang atau lebih saksi saksi ahli, keterangan 

ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu 

perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal 

tertentu. 

Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah sebagai 

alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim; 

hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan 

ahli. 

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan 

pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan 

saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi 

yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa. 

Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam pasal 187 

KUHAP, yang Berbunyi: 



53 
 

 
 

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas 

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam 

pasal 187 KUHAP adalah: 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh    

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang 

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, 

dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 

dan tegas tentang keterangan itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam 

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan: 

c. Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan 

yang diminta secara resmi dari padanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi 

dari alat pembuktian lain. 

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan itu 

sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi di 

ucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut 

ialah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri di 

muka hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja 

dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka 
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menghadap di muka hakim dalam sidang dan menceritakan hal tersebut 

secara lisan. 

Surat dapat digunakan sebagai alat alat bukti dan mempunyai 

nilai pembuktian apabilah surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang 

yang diharuskan oleh undang-undang. 

Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-

undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat bagi hakim dengan syarat: 

1. Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang 

diatur oleh undang-undang. 

2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum 

3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat 

melemahkan bukti surat tersebut. 

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, 

maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat 

bukti tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai 

kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. 

Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi tersebut, ada 

segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal 

dari atau di tanda tanggani oleh terdakwa. Kalau terdakwa menggakui di 

muka hakim penanda tangannya atau berasal dari atau di tanda tangani 

oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. 
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Dalam hukum acara perdata, surat-surat tidak resmi itu kalau 

diakui tanda tangannya oleh yang bersangkutan, mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mengikat hakim, seperti halnya, akte autentik, ini pun 

lain bagi hakim hukum pidana, yang leluasa untuk tidak menggangap hal 

tentang sesuatu telah terbukti oleh surat semacam itu, meskipun tanda 

tangan diakui oleh terdakwa, yaitu hakim tidak berkeyakinan atas 

kesalahan terdakwa. 

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam 

pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di 

sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 

ketahui sendiri atau alami sendiri. 

2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 

asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah 

sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 

sendiri. 

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk 

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat 

bukti yang lain 
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Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang 

dapat membantu menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang di 

sini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau 

tulisan di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan 

terdakwa. 

Dalam putusan perkara nomor  158/Pid.B/2010/PN.Bla. dan 

nomor 38/Pid.B/2011/PN.Bla di Pengadilan Negeri Blora hakim 

mempertimbangkan segi terbukti tidaknya dakwaan, hal ini terdiri dari dua 

unsur yaitu pelaku tindak pidana, dan tidak pidana yang dilakukan 

berdasarkan alat bukti.  

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih 

yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun 

para saksi.  

Hakim dituntut jeli dalam mnentukan pelaku tindak pidana 

ekplorasi/eksploitasi ilegal agar menghindari error in persona karena di 

sini banyak sekali pihak yang berkaitan mengingat eksplorasi/eksploitasi 

membutuhkan banyak tenaga manusia. Eksplorasi/ eksploitasi minyak di 

daerah Blora banyak dilakukan oleh warga-warga penduduk asli Blora, 

mereka telah lama mengeksploitasi sumur-sumur tua setelah belanda 

meninggalkan Indonesia. Dalam ekploitasi sendiri banyak rangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari 
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Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan 

penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, 

dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di 

lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dalam kasus 

158/Pid.B/2010/PN.Bla. hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang 

terbukti koordinasi kepada warga untuk melakukan pengeboran di Dukuh 

Kedinding Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Sedangkan warga 

lain yang ikut melakukan kegiatan lain seperti pengeboran, pengangkutan, 

penyimpanan maupun pengolahan minyak tidak dipidana. Terkait hal ini 

bapak Zhulkarnain hakim di Pengadilan Negeri Blora yang juga 

menangani kasus tersebut menjelaskan: 

“…untuk pemberian keputusan vonis siapa yang menjadi terdakwa, 
kami hanya menjatuhkan kepada yang mengkoordinasi saja, 
sedangkan yang lainnya memang menyalahi peraturan tapi mereka 
kan tidak tahu itu ilegal apa tidak karena memang pekerjaan mereka 
dari dahulu ya ngebor minyak, ...” (wawancara: Zhulkarnain, SH,  
pada tanggal 12 Juni 2011). 

  
4.1.2 Pertimbangan Berdasarkan Unsur-Unsur Dalam Pasal-Pasal Surat 

Tuntutan Oleh Jaksa 

Hakim mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat 

dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. Hal ini kaitannya terpenuhi tidaknya 

unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa. Misalnya pada 

kasus No 38/Pid.B/2011/PN.Bla para terdakwa didakwa telah melakukan 

perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b 

jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf b undang-undang RI No. 22 tahun 
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2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dalam pasal tersebut mengandung 

unsur-unsur : 

1. Unsur setiap orang; 

2. Unsur mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha 

pengangkutan dari pejabat yang berwenang; 

3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut 

serta melakukan perbuatan 

Unsur setiap orang ini dimkasud siapa saja yang menjadi subyek 

hukum yang melakukan perbuatan sebagaiama dalam pasal tersebut yang 

dlam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Unsur ini dimaksudkan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai 

terdakwa. Hakim akan menimbang dari berita acara penyidikan, 

pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan serta dari keterangan saksi 

dan keterangan terdakwa. 

Unsur mengangkut minyak mentah tanpa izin usaha pengangkutan 

dari pejabat yang berwenang dipertimbangkan hakim dari berita acara 

pemeriksaan, keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti. 

Setelahnya akan dibuktikan hakim dengan penyesuaian terhadap undang-

undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 

 
4.1.3 Pertimbangan Berdasarkan Hal Yang Memberatkan Dan Yang 

Meringankan 
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KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan 

memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 

KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan 

atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP) 

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP 

yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena 

melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari 

jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, 

kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 

pidananya dapat ditambah sepertiganya”. 

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena 

dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah 

sering dijatuhi pidana disebut recidivist. Istilah recidive menunjuk kepada 

kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan residivist itu menunjuk 

kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. 

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan 

yang satu menurut hukum pidana. Menurut arti yang pertama yaitu 

masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana 

menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi. Tetapi 

pengulangan dalam arti hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan 

pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak 

pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan 

undang-undang. 
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Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana 

dengan mana ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana. Satu orang 

melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan 

beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan 

beberapa delik itu akan diadili sekaligus Titel Buku I mengatur tentang 

gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelming (turut serta). 

Gabungan (samenloop) adalah satu orang melakukan beberapa peristiwa 

pidana. 

Ada dua jenis gabungan (samenloop) ini, yakni: 

1. Concursus idealis 

2. Concursus realis 

Pasal 63 ayat (1) KUHP mengatur tentang concursus idealis yang 

berbunyi: “Jika suatu perbuatan termasuk ke dalam beberapa ketentuan 

pidana, maka hanyalah salah satu saja dari ketentuan itu jika hukumannya 

berlainan, maka yang dikenakan adalah ketentuan yang terberat hukuman 

pokoknya” 

Contoh jelas concursus idealis adalah si A menembak si B yang 

berada di balik kaca jendela. Sebelum peluru mengenai si B, tentunya kaca 

jendela yang terlebih dahulu terkena dan pecah, sesudah itu barulah 

mengenai si B. Di dalam KUHP si A dikenai Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan dan Pasal 406 tentang pengrusakan barang. 

Berdasarkan contoh ini, walaupun jendela turut serta pecah 

karena terkena peluru tetapi sasaran sebenarnya adalah si B yang dudukk 
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di balik jendela tersebut. Jadi berarti menurut concursus idealis, si A inilah 

dapat dituntut karena menembak si B, walaupun ada kejahatan lain, yakni 

kaca jendela pecah karena tembakan tersebut. 

Mengenai concursus realis, kejahatan yang diancam pidana pokok 

yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP, yaitu hanya satu pidana dengan 

ketentuan bahwa jumlah maksimum tidak boleh lebih dari maksimum 

terberat ditambah sepertiga. 

Berbeda dengan hal-hal yang memberatkan, Menurut Kitab 

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan 

pidana adalah: 

a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3)) 

b. Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2)) 

c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47) 

Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan 

meringankan menjadi hal yang paling sulit dalam penegakan kasus 

Eksplorasi/eksploitasi ilegal di Pengadilan Negeri Blora. Dari beberapa 

kasus memang Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namum hakim 

hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur 

masyarakat tempat terdakwa tinggal.  

Dari berbagai kasus, menilik Putusan No 38/Pid.B/2011/PN.Bla 

dan Putusan No 158/Pid.B/2010/PN.Bla terlihat jelas hakim dalam melihat 

hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta 

dipengadilan saja. Hal yang memberatkan adalah perbuatan-perbuatan 



62 
 

 
 

terdakwa telah merugikan negara. Sedangkan yang meringankan terdakwa 

bersikap sopan di pengadilan, terdakwa berterus terang dan menyesali 

perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa 

belum pernah dihukum.  

Kebanyakan Hakim mengabaikan lingkungan dimana terdakwa 

tinggal dan dibesarkan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis. 

Kenyataannya banyak kasus eksplorasi/eksploitasi ilegal yang 

terdakwanya memang hidup di daerah letak sumur-sumur tua, masyarakat 

disana telah lama melakukan pngeboran sumur tua (eksploitasi) dan ini 

sudah menjadi tradisi. Majelis hakim telah mepertimbangan dari segi 

sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa yang  dimana 

terdakwa telah pernah melakukan melakukan  permohonan izin.  

Rumitnya pengurusan permohonan ijin usaha inilah yang 

mendorong banyaknya eksplorasi/ekploitasi ilegal. Bahkan banyak 

masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan ijin usaha 

ataupun kontrak kerja. 

Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-

nilai keadilan, hak asasi manusia, mumupuni serta penguasaan hukum dan 

fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis. 

4.1.4 Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 

berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 

(1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian 
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tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal 

yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan 

pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun 

subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih 

mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu 

perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu 

dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, 

ketiga dan seterusnya (Rusli Muhammad: 2006, 125). 

Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum 

ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas 

suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam 

praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair 

karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum 

menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. 

Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam 

menjatuhkan putusan. 

4.2 Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam 

Kasus Eksplorasi/Eksploitasi Ilegal 

4.2.1 Faktor Undang-Undang 

Undang-undang adalah merupakan faktor yang cukup besar 

mempengaruhi hakim dalam pengambilan putusan hal ini terjadi karena 

didalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas demikian pula 
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didalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia juga diatur. 

Undang-undang begitu besar memberikan pengaruh pada hakim 

disebabkan masih adanya pandangan bahwa hakim tidak mempunyai 

kebebasan didalam pengambilan putusan sehingga pengadilan sering 

disebut sebagai corong undang-undang. 

Didalam undang-undang hukum pidana baik dalam hukum materiil 

maupun hukum formilnya telah diatur hal-hal secara rinci perbuatan apa 

yang boleh dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh 

warga negara dan aparat penegak hukum. Pengaturan secara rinci ini 

dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia memang lebih baik 

sebab masyarakat akan dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang 

oleh undang-undang. Dilain pihak pengaturan secara rinci juga akan 

memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. 

Ajaran legalisme hukum diidentikkan dengan undang-undang. 

System hukum dipandang sebagai suatu struktur tertutup yang logis yang 

tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat 

aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh masyarakat. Pandangan 

diatas tidak terlepas dari adanya fiksi hukum dalam ilmu hukum yang 

menganggap bahwa dengan diundangkannya suatu undang-

undang/peraturan maka warga negara dianggap sudah tahu. Selain Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana 

umum masih ada undang-undang lain yang mengatur secara khusus 

masalah tindak pidana lainnya. Kitab Undang-Undang Acara Pidana 
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sendiri juga telah mengatur bagaimana meningkatkan hukum materiil baik 

yang diatur dalam KUHP maupun didalam Undang-Undang khusus 

lainnya. Ketentuan-ketentuan undang-undang tertulis berdasarkan 

penelitian ternyata hakim selalu menggunakan dan mempraktekkan 

didalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 

dihadapi. Hakim jarang berani keluar dari undang-undang karena undang-

undang memang mengarahkan agar hakim bekerja berdasar ketentuan 

undang-undang. 

Terhadap hukum formil hakim lebih tergantung  pada ketentuan 

dalam KUHAP sebab hukum acara memang dapat dilaksanakan dalam 

rangka penyelesaian perkara yang dihadapi meskipun demikian hakim 

berpendapat bahwa KUHAP masih banyak kelemahan misalnya dalam hal 

mengoreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik maupun 

Penuntut Umum sebab Hakim tidak mempunyai upaya paksa untuk 

memerintahkan kedua pejabat tadi melakukan perbuatan tertentu. Jadi, 

tergantung pada tingkatkesadaran dan kemauan masing masing untuk 

melaksanakan hukum acara secara baik dan benar. 

Namun tidak selamanya masyarakat menganggap sebuah undang-

undang dapat mengayomi mereka. Hakim harus jeli dalam menelaah 

sebuah undang-undang kepada masyarakat yang beragam. Sampai saat ini 

undang-undang No 22 tahun 2001 masih menjadi kontroversi di kalangan 

masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang tidak menjamin 

pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Substansi dalam UU tersebut 



66 
 

 
 

yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah menjadi 

tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia karena UU 

ini telah mengebiri hak monopoli Pertamina dan menciptakan sistem 

birokrasi yang rumit bagi investor. Hal ini disebabkan adanya berbagai 

jenis pungutan sebelum eksplorasi, retribusi, dan pajak yang memberatkan 

investor karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya 

sebagai berikut inventor- Ditjen Migas- BP migas- bea cukai- Pemda- 

Pemboran sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 proses birokrasinya seperti 

ini : investor- Pertamina- Pemboran sumur.  

Peradilan pidana yang dijalankan oleh hakim di Pengadilan Negeri 

tentunya harus selalu mematuhi pada prinsip-prisip konstitusi baik tertulis 

maupun tidak tertulis. Yang tertulis diimplementasikan di dalam undang-

undang Peraturan Pemerintah dan peraturah perundangan lainnya. Prinsip-

prinsip peradilan (asas-asas) pemeriksaan di depan persidangan begitu 

besar memberikan pengaruh pada hakim dalam memeriksa setiap perkara 

yang dihadapi. Baik asas-asas berupa persamaan hak, perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pemeriksaan terbuka untuk umum dan 

biaya terjangkau oleh masyarakat dan lain-lainnya. 

4.2.2 Faktor Lingkungan Hakim 

Hakim adalah sosok manusia biasa yang oleh Undang-Undang 

diberi kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang 

dihadapinya. Hakim dengan kekuasaan kehakiman. Kemandirian dan 

kebebasannya selalu dijamin. Hakim dalam pengambilan putusan dilarang 
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dipengaruhi oleh atasan, teman seprofesi, bawahan atau siapapun Hakim 

tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain baik eksekutif maupun 

yudikatif. Tidak dapat ditekan baik dengan korektifa, rekomendasi  atau 

dalam bentuk-bentuk yang lain. Hakim bebas menentukan benar tidaknya 

seseorang, menghukum atau tidak, jenis hukuman apa yang akan 

dijatuhkan, bahkan hakim dapat menjatuhkan pidana seseorang dengan 

hukuman mati. Hanyalah hakim yang oleh Undang-Undang diberi 

wewenang untuk menjatuhkan pidana mati pada seseorang. Hal ini 

merupakan konsekuensi dari kebebasan hukum dalam menjatuhkan 

putusan. Sebagaimana pandangan “do mini facta do bo tibi ius”, berikan 

saya faktanya dan saya berikan hukumnya. 

Hakim di Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Maka 

gaji, tunjangan, pengangkatan dan pemberhentian diatur secara khusus 

dengan Undang-Undang. Hakim didalam menjalankan tugasnya tidak 

dapat digugat, tidak dapat disalahkan. Apabila putusan hakim dianggap 

tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan maka pihak-pihak yang berperkara 

dapat mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun upaya 

hukum yang lain. 

Tetapi kebebasan hakim diatas pada hakekatnya bukan bebas 

sebebas-bebasnya tanpa batas , sebab hakim di dalam pundaknya 

mempunyai tanggung jawab baik pada masyarakat, bangsa, negara 

maupun kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Hakim sendiri bekerja dalam 
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suatu system baik itu system hukum, system administrasi, system 

birokrasi, budaya hukum, budaya masyarakat dan lain-lain aspek yang 

secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

kemandirian dan kekuasaan kehakiman. Hakim di dalam kebebasannya 

dapat menciptakan hukum dan “hukum sendiri hidup dan tumbuh 

bersama-sama rakyat”. Sehingga begitu dekatnya hukum dengan 

kehidupan manusia. Apabila ada suatu kasus dalam masyarakat hakim 

tidak dapat secara otomatis dating pada kasus tersebut, selanjutnya 

memeriksa dan memutus. Tetapi hakim di kantor (tempat institusinya), 

berkas perkara harus disidik selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan, 

dituntut, baru diperiksa dan diputus oleh hakim. 

Hakim sebagai manusia biasa dapat marah, senang, gembira, lapar, 

sakit. Hakim adalah juga manusia yang hidup didlaam masyarakat dengan 

berbagai macam aktivitasnya. Semuanya ini secara langsung dn tidak 

langsung dapat saja mempengaruhi hakim dalam mengabil putusan. 

Hakim di lembaga tempatnya bekerja adalah tidak dapat bekerja sendiri. 

Hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

adalh karena adanya penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim di 

dalam memeriksa adalah dalam suatu Majelis, maka hakim tidak dapat 

bekerja sendiri. Disamping itu hakim juga dibantu oleh seorang Panitera 

Pengganti. 

Secara formal memang jaminan atas kedudukan hakim dijamin 

oleh Undang-Undang, tetapi dalam prakteknya masih dapat dipertanyakan. 
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Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan hakim antara 

lain faktor gangguan dari manusia yang berada diatas atau disamping 

hakim tersebut. Selain itu masih ada faktor lain yang mempengaruhi 

kebebasan hakim, yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan social 

ekonominya. Dengan gaji atau pendapatan hakim yang sangat rendah, sulit 

untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dan pengadilan itu benar-

benar bebas dalam menerapkan hukum. Begitu pula tingkat kecerdasan 

dan pengeahuan hukumnya, sebagai akibat kedaan lingkungan yang 

demikian sulit untuk dipercaya bahwa benar-benar hakim telah menguasai 

sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan 

masyarakat. 

Faktor keadaan terdakwa, saksi korban, akibat dari perbuatan 

terdakwa akan berpengaruh pada jenis pidana, apabila dijatuhi pidana 

penjara berat ringannya juga akan menjadi bahan pertimbangan. Hakim 

mempunyai sikap lain terhadap terdakwa dalam hal terdakwa melakukan 

kejahatan ringan, terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang sangat mendasar, keadaan terdakwa yang hamil tua (akan 

melahirkan), kemampuan lembaga untuk menampung juga menjadi bahan 

pertimbangan tersendiri. Sedangkan informan terhadap aspek moral dari 

dirinya tidak memberikan informasi. 

Cepat tidaknya penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar kemampuan hakim. Misalnya terdakwa berada diluar 

tahanan, sanksi-sanksinya banyak dan jauh tempat tinggalnya. Variasi 
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perkara sangat berpengaruh sebab perkara yang pembuktiaanya sulit akan 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang lebih mendalam apabila 

dibandingkan dengan perkara yang sederhana. Seorang terdakwa residivis 

dapat dijatuhi denag pidana berbeda dengan terdakwa yang baru pertama 

kalimelakukan kejahatan. Undang-undang sendiri telah menggariskan 

bahwa residivis dapat dijatuhi hukuman dengan pidana pemberatan. Cara-

cara terdakwa melakuakn kejahatan, akibat dari perbuata terdakwa bagi 

korban dan masyarakat menjadi bahan pertimbangan hakim. Sifat-sofat 

baik dari terdakwa juga akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan. 

Denga gaji yang diterima sekarang oleh hakim memang dirasa 

sudah cukup. Tetapi apabila diperuntukkan bagi hakim yang ideal jelas 

belum cukup. Berdasar pendapat bapak zhulkarnain  

“....gaji yang dapat untuk memenuhi kebutuhan primair, 
kebutuhan menabung, kebutuhan yang lain untuk menunjang 
tugas pokok kekuasaan kehakiman yang mandiri. Penghasilan 
hakim seharusnya cukup untuk memberikan pendidikan bagi 
anaknya dalam menyelesaikan pendidikannya di perguruan 
tinggi, mempunyai rumah sendiri untuk masa depan...” 
(wawancara: Zhulkarnain, SH,  pada tanggal 12 Juni 2011). 
Faktor lingkungan ini juga dapat disebabkan oleh institusi lain 

misalnya Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Kerena berdasar penelitian 

bahwa dalam perkara pidana tertentu apabila hakim menjatuhkan pidana 

kurang dari setengah atau dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

maka jaksa akan mengajukan banding. Apabila Hakim dan Panitera 

Pengganti tidak siap menyelesaikan perkara (minutering) secara baik dan 

benar maka hakim terpaksa mengambil putusan dengan pidana tidak jauh 
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berbeda denag apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pemidanaan 

yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut 

Umum biasanya juga banding, sebab di institusi luar hanya dapat diketahui 

dari aplikasinya di lapangan. 

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas pada hakekatnya 

tidak dapat dilepaskan dari tujuan lembaga peradilan dalam menjalankan 

fungsinya. Didalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara kekuasaankehakiman telah diberi hak-hak dan kewenangan agar 

dapat bekerja secara baik dan benar tidak terpengaruh oleh faktor-faktor 

diluar dirinya, sehingga lingkungannya jangan sampai memberikan 

pengaruh sehingga merugikan posisinya. 

4.2.3 Faktor Diri Sendiri 

Hakim merupakan manusia biasa, dipundaknya memegang posisi 

yang bermacam-macam baik sebagai anggota masyarakat, sebagai 

penegak hukum, sebagai pegawi negeri sipil dan sebagai orang yang diberi 

jabatan untuk mengambil putusan. Sebagai manusia hakim pada 

dasarnyamempunyai empat kebutuhan dan dapat dikualifikasikan menjadi 

empat jenis. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi agar manusia dapat hidup normal ditengah-tengah masyarakat 

sehingga dapat mengembangkan budayanya. Manusia adalah makhluk 

ciptaan Tuhan dia harus hidup sesuai dengan kodratnya sehingga manusia 

dapat menghamba pada Tuhannya, berguna bagi masyarakat, bangsa dan 

negara serta dirinya sendiri. 
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Hakim didalam menjalankan profesinya lebih diatur dengan 

Undang-Undang tersendiri sehingga didalam mengimplementasikan 

jabatannya dapat bebas dan mandiri, hasil dari pekerjaannya adalah dapat 

memberikan keadilan dan kebenaran sehingga memberikan manfaat bagi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakim sebagai 

pegawai negeri sipil harus tunduk pada aturan-aturan kepegawaian dan 

ketentuan yang digariskan oleh organisasi kepegawaian. Dilain pihak 

hakim sebagai seorang profesional mempunyai kode etik profesi, harus 

tunduk dan taat pada kode etik profesinya. Hakim juga dituntut untuk 

mempunyai moral (adat istiadat) yang baik sehingga dia dapat menjadi 

contoh bagi masyarakat sekelilingnya. Hakim dilambangkan dengan 

Kartika, Cakra, Cahaya, Sari dan Tirta, hakim juga dituntut untuk 

melaksanakan Tri Prasetyanya. Adapun etika profesi yang seharusnya 

dipegang oleh hakim meliputi : 

a) Etika kepribadian 

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim : 

- Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 

- Menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat hakim ; 

- Berkelakuan baik dan tidak tercela ; 

- Menjadi teladan bagi masyarakat ; 

- Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh 

masyarakat ; 

- Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Hakim ; 
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- Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab ; 

- Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu ; 

- Bersemangat ingin maju/ meningkatkan nilai kepribadian ; 

- Dapat dipercaya ; 

- Berpandangan luas. 

b) Etika melakukan tugas jabatan  

Sebagai pejabat penegak hukum, Hakim :  

- Bersikap tegas, disiplin ; 

- Penuh pengabdian pada pekerjaan ; 

- Bebas dari pengaruh siapapun juga ; 

- Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk 

kepentingan pribadi atau golongan ; 

- Tidak berjiwa mumpung ; 

- Tidak menonjolkan kedudukan  

- Menjaga wibawa dan martabat hakim ; 

- Berpegang teguh pada kode kehormatan hakim ; 

c) Etika pelayanan terhadap pencari keadilan 

Sebagai pejabat penegak hukum, Hakim : 

- Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan didalam 

hukum acara yang berlaku ; 

- Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak anti pati pada pihak yang 

berperkara ; 
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- Berdiri diatas semua pihak yang berkepentingan bertentangan, tidak 

membeda-bedakan orang ; 

- Sopan, tegas dan bijaksanadalam memimpin sidang baik dalam ucapan 

maupun perbuatan ; 

- Menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan ; 

- Bersungguh-sungguh mencari kebnaran dan keadilan ; 

- Memutuskan sesuai dengan keyakinan hati nurani ; 

- Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 

d) Etika hubungan sesame rekan hakim 

Sebagai sesame rekan pejabat penegak hukum, hakim : 

- Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara 

sesama rekan ; 

- Memelihara rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai 

antara sesame rekan ; 

- Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim ; 

- Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik didalam maupun 

diluar kedinasan ; 

- Bersikap tegas, adil dan tidak memihak ; 

- Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahan dan hakim 

atasannya ; 

- Memberikan contoh yang baik di dalam dam di luar kedinasan ; 

Apabila hakim dapat memegang teguh dan menjalankan kode etik 

profesinya maka sudah dapat diharapkan akan lahir hakim yang 
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berkualitas baik dari segi akhlak (moral) maupun kemampuan 

intelektulitasnya. Hakim yang demikian adalah Hakim dambaan dari 

masyarakat dan bangsa sehingga purtusannya juga akan lahir putusan yang 

berkualitas. Putusan berkualitas adalah putusan yang dapat menyelesaikan 

perkara secara tuntas, adil, bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Oleh 

karena itu kebebasan meskipun memperoleh pengakuan dalam hukum, 

namun tidak dapat berhenti padanya, untuk mencapai kebebasan subyek 

(manusia) harus menegasi hukum. Dia harus mengembangkan moralitas. 

Di dalam menghadapi tugas dan kewajibannya lembaga pengadilan 

melakukan suatu proses pengadilan semenjak perkara diterima, 

selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan 

Majelis Hakim yang memeriksa. Oleh Majelis Hakim perkara diperiksa 

dan diputus dan pada akhirnya berakhir pada tahap penyelesaian perkara 

(minutering). Puncak dari proses peradilan adalah pada tahap pengambilan 

putusan oleh Majelis Hakim. Pada tahap ini kepribadian (pribadi) hakim 

begitu besar pengaruhnya terhadap putusan dan hasil putusannya. Hakim 

yang matang jiwanya, berdedikasi tinggi, moralitas dapat diandalkan, 

berwawasan luas, sabar, disiplin, tanggap, tangguh, pekerja keras, adil, 

jujur, berintegritas tinggi terhadap tugas-tugasnya, memegang teguh etika 

profesi maka akan diharapkan muncul putusan pengadilan yang 

berkualitas. Tepapi apabila sebaliknya maka jelas putusan tersebut tidak 

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. 
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Hakim di dalam menjalankan fungsinya dari penelitian diperoleh 

hasil tidak dapat terlepas dari faktor-faktor luar yang secara langsung 

memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut berasal dari lingkungan kerja, 

masyarakat, saksi-saksi maupun dari terdakwa. Demikian pula pengaruh 

teman seprofesi maupun pembantu tugas pokok pemeriksaan perkara. 

Memang secara teoritis kemandirian dan kebebasan hakim oleh Undang-

Undang dijamin eksistensinya. Tidak ada kekuasaan lain yang 

diperbolehkan untuk mencampuri kekuasaan kehakiman. Dari penelitian 

diperolehhasil bahwa hakim memang sering mendapatkan pengaruh baik 

dari terdakwa, keluarga terdakwa maupun pihak-pihak tertentu, hal ini 

tergantung pada hakim yang memutus, apabila pribadi hakim teguh pada 

pendirian dan menguasai permasalahan, tidak ada kendala yang berarti 

dalam memeriksa dan mengambil keputusan. 

Faktor lingkungan lain berupa gaji, dari hasil penelitian diperoleh 

gambaran bahwa gaji apabila dibandingkan dengan gaji pegawai negeri 

lain memang lebih tinggi. Demikian pula hakim adlah pejabat fungsional 

maka didalam penghasilan tiap bulannya masih ditambah tunjangan 

fungsional. Untuk hakim sesungguhnya menurut informasi gaji tersa 

belum cukup apabila dihubungkan dengan tugas pokoknya. Tetapi pada 

umumnya suami/isteri adalah juga mempunyai pekerjaan sehingga dengan 

penghasilan yang ada sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. 
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Faktor lingkungan berupa pendidikan sebagaimana ditentukan 

didalam Undang-Undang Peradilan Umum, syarat menjadi hakim adalah 

berpendidikan Sarjana Hukum. Dari penelitian diperoleh fakta bahwa 

untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora hakimnya semuanya telah 

berpendidikan Sarjana Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi baik negeri 

maupun swasta. Tetapi semuanya masih belum berpendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi kecuali pernah mengikuti kursus-kursus atau 

pentaran-penataran baik yang diselenggarakan dari lingkungan 

Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung atau oleh instansi lain diluar 

kedua instansi diatas. 

Adanya organisasi profesi Hakim (Ikatan Hakim Indonesia) pada 

dasarnya kurang menunjang peningkatan profesionalisme hakim, sebab 

segalanya adalah tergantung dari masing-masing anggota IKAHI sendiri. 

Pengembangan kualitas sumber daya manusia hakim baik kualitas moral, 

professional dan kinerja tergantung dari pribadi hakim tersebut. Hakim 

yang ingin maju harus secara aktif meningkatkan kualitasnya baik dengan 

mengikuti pendidikan formil, mengikuti penataran-penataran, kursus-

kursus maupun usaha-usaha yang lain. Usaha tersebut dilakukan secara 

mandiri tidak tergantung pada institusi yang ada, sebab institusi yang ada 

baik institusi kedinasan maupun non kedinasan ada kendala dan problema, 

baik meliputi sarana dan prasarana, maupun kendala senioritas dan aspek 

birokrasi yang ada. 
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4.2.4 Faktor Lingkungan Terdakwa 

Faktor lingkungan terdakwa menjadi hambtan tersendiri bagi 

hakim, karena hal ini menuntut hakim mengenal lingkungan terdakwa. 

Tidak mudah untuk mengenal lingkungan para terdakwa karena letak 

daerah yang berada di tengah hutan. Lingkungan merupakan aspek yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan eksplorasi/eksploitasi baik ilegal 

maupun legal. 

Di Kabupaten Blora,  diperkirakan ada sekitar 152 sumur tua 

peninggalan Belanda. Sejumlah 132 sumur dikelola oleh Koperasi 

Karyawan Pertamina Patra Karya (Kokapraya), dan 20 sumur lainnya 

dikelola penduduk baik secara perseorangan, maupun rombongan.  Namun 

jumlah sumur itu bisa naik lagi, karena seringkali penduduk menemukan 

sumur baru, yang bertebaran di tengah hutan jati seperti yang ditulis 

Martin Marthawienata, Pada Tanggal : 04 - 04 – 2012 dalam 

http://obyektif.com. 

Selama ini warga menambang minyak di sumur tua dengan cara 

tradisional, namun tetap menggunakan bantuan mesin generator atau 

diesel. Untuk mengeluarkan minyak mentah dari perut bumi, para 

penambang memakai kotak yang dinamakan timba terbuat dari pipa besi 

sepanjang lima meter, berdiameter 20 Cm. Timba pipa besi itu 

dimasukkan dalam sumur, kemudian diulur dan ditarik dengan tali baja 

sepanjang puluhan meter. 
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Tali baja digulung memakai generator bekas mesin truk yang telah 

dimodifikasi. Penambangan model ini bisa dijumpai di sejumlah kawasan, 

seperti di Semanggi, Bangowan, dan Ledok. Sementara di tempat lain, 

para penambang mengambil minyak mentah dengan cara menyedot 

memakai mesin generator atau diesel tanpa timba pipa besi. 

Minyak mentah yang diperoleh selanjutnya ditampung di bak tak 

jauh dari sumur. Bak berbentuk empat persegi panjang dari material semen 

itu tertanam dalam tanah dan bisa menampung sekitar 15.000 liter cairan. 

Cairan itu bukan murni minyak mentah, karena masih bercampur dengan 

air dan lumpur. 

Pemisahan minyak mentah dengan material lain juga dilakukan 

secara sederhana. Minyak mentah mengambang ke permukaan, sementara 

air di bagian bawah. Air dikeluarkan dari bak, atau minyak mentah 

dialirkan ke penampungan lain secara terpisah. Dibanding air, pemisahan 

minyak mentah dengan lumpur relatif sulit. Terkadang butuh waktu 

beberapa lama untuk mengendapkan lumpur. 

Setelah proses itu selesai, minyak mentah pun siap diangkut ke 

pengolahan minyak Pertamina. Rata-rata dua hari sekali, truk-truk tangki 

kapasitas 5.000 liter mendatangi lokasi penambangan guna mengangkut 

minyak mentah. Pengelolaan sumur minyak tua memiliki prospek cerah. 

Satu sumur minyak tua itu diperkirakan mampu menghasilkan minyak 

mentah 15.000 liter dalam waktu 12 jam jika proses penambangan tidak 

menemui kendala. 
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Berdasarkan data yang dihimpun, penambang minyak di sumur tua 

di Blora selama ini mengikuti peraturan yang berlaku, namun itu sebelum 

berlaku UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak 

mentah yang diambil dari sumur selanjutnya diserahkan ke Pertamina. 

Para penambang ataupun pihak yang mengelola sumur tua, mendapat 

imbalan berupa: tarif “angkat & angkut” minyak mentah Rp. 1.199/liter. 

Pemkab Blora mendesak kepada pemerintah pusat untuk menaikkan harga 

tersebut, paling tidak Rp. 2000/liter. 

Yang menjadi permasalan adalah ratusan masyakat yang 

melakukan penambangan di sumur-sumur tua itu tidak semua tahu adanya 

peraturan baru dari undang-undang no 22 tahun 2001. UU ini seolah 

menjadi “ bencana” bagi penambang tradisional. 

Bagaimana tidak, dulu sebelum undang-undang ini diberlakukan, 

masyarakat penambang hanya perlu berinteraksi dengan Pertamina untuk 

bisa berinvestasi di suatu sumur/blok. Ada badan Pertamina yang bernama 

BAPPK (Badan Pengelolaan dan Pengawasan Kontraktor Asing) yang 

mengurus pengelolaan dan pengawasan investor asing. Namun, setelah 

UU nomor 21 tahun 2001 ini berlaku, dibentuk suatu badan hukum yang 

bernama BP Migas. Badan ini memiliki tugas yang sama dengan BAPPK 

Pertmina. Jadi sejak berlakunya UU Minyak dan Gas Bumi No 22 tahun 

2001 ini, Pertamina berubah statusnya menjadi P.T Pertamina, BAPPK 

Pertamina dibubarkan dan perannya diambil alih oleh BP Migas.  
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Masalah yang timbul sebagai akibat dari berlakunya UU no 22 

tahun 2001 ini, pertama proses yang harus dilalui untuk berinvestasi di 

suatu sumur harus melalui jalur birokrasi yang cukup panjang. Jalurnya 

untuk mengajukan izin yaitu investor(KUD/BUMD) > Ditjen Migas > BP 

Migas > Bea Cukai > Pemda > Pmeboran sumur. Itupun masyarakat 

penambang sekarang harus berbentuk KUD/ BUMD. Masyarakat awan 

tentunya akan kesulitas untuk mengurus perijian mendirikan KUD serta 

proses birokrasi yang rumit. Nantinya juga masyarakat belum mengurus 

tempat pengeboran sumur untuk mendapatkan ijin mengebor dari 

Kementrian Kehutanan. Tidak seperti sebelum UU no 22 tahun 2001 

berlaku yang proses birokrasinya seperti ini, masyarakat > BAPPK 

Pertamina > Pemboran sumur. 

Hal inilah yang menjadi hambatan hakim, dengan karakteristik 

serta kultur penambang yang sudah dari dulu menambang, dihadapkan 

dengan pemberlakuan Undang-Undang yang baru yang tentunya memuat 

peraturan yang baru, menuntut penambang harur melakukan kebiasaan 

baru yang sangat asing bagi mereka yang hanya pekerja kasar. 
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4.3 Upaya Hakim Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam 

Penanganan Kasus Eksplorasi/ Eksploitasi Ilegal 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang 

disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. 

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan 

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan 

yang diucapkan dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis 

(vonnis). 

Untuk mengatasi  hambatan-hambatan dalam penanganan kasus 

eksplorasi/eksploitasi minyak dan gas bumi ilegal,  bapak Zhulkarnain 

hakim di Pengadilan Negeri Blora menjelaskan: 

“…yang penting masih sesuai fakta, norma, moral dan melihat 
kebiasaan masyarakat kita saja, kalau cuma menurut undang-undang 
ya sudah. Masyarakat kena semua, itu yang nambang aja dua ratusan 
mas ...” (wawancara: Zhulkarnain, SH,  pada tanggal 12 Juni 2011). 

Apa yang dikatakan bapak Zhulkarnain dapat dijabarkan jika 

hambatan-hambatan itu bisa diatasi dengan cara setiap keputusan yang 

diambil hakim harus sesuai fakta, norma, moral dan melihat karakteristik 

masyarakat tempat para terdakwa tinggal dan bekerja. 

Setiap putusan memang hakim harus berdasarkan fakta yang 

jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. 
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Bahkan fakta hukum merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya 

putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti 

membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil 

jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan 

bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. 

Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat 

fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan 

manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses 

peradilan. Fakta hukum merupakan intrumen bagi hakim dalam 

meneguhkan asumsiasumsi menjadi kenyataan (to be reality). Bahkan 

sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) 

yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait 

dengan fakta, karena sebelum fakta ―berbicara  yang kemudian 

menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum 

bersalah. 

Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, 

maka jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau 

dakwaan-dakwaan pihak penutut umum dalam perkara pidana menjadi 

terbukti atau tidak terbukti. Demikian pula dalam perkara perdata dan tata 

usaha negara, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan 

penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan. Fakta hukum 

merupakan sisi sebuah putusan hakim. Tanpa fakta hukum, maka 

sesungguhnya tidak ada putusan hakim. 
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Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang 

jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” 

atau “das solen”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 

yang harus dilakukan.  

Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan 

larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu 

saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. 

Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk 

mematuhinya (Satjipto Rahardjo, 2000:27). 

Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum  

memegang peranan sebagai pedoman (leiding) dan instrumen pengujian  

(toetsingrecht) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam 

ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma 

hukum merupakan sisi ―das sollen  sebuah putusan hakim. Tanpa 

memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim 

tersebut bersifat sewenang-wenang. 

Setiap putusan hakim seyogianya merefleksikan pertimbangan 

moral. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang 

lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Moral adalah sikap 

dasar yang harus dimiliki oleh seorang manusia jika ia ingin dihormati 

oleh sesamanya. Ia merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan dan 

perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Dengan 
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demikian, Moral merupakan nilai keabsolutan alam kehidupan 

bermasyarakat secara utuh menurut wikipedia indonesia. 

Dalam konteks putusan hakim, maka kedudukan moral 

memegang peranan sebagai pengendali (sturende) dan refleksi motivasi 

diri seorang hakim dalam proses pengambilan putusan. Putusan hakim 

yang lahir dari proses kontemplasi moral baik dari segi lahiriah maupun 

batiniah akan menghasilkan putusan hakim yang adil, karena putusan 

hakim yang berbasis moral tentu saja telah koheren dengan pertimbangan 

fakta, norma, doktrin baik dari segi lahiriah maupun batiniah serta lebih 

komprehensif dan utuh. Sebaliknya, jika putusan hakim tidak dilandasi 

pertimbangan moral, maka putusan hakim tersebut gagal dari aspek 

pertanggungjawaban moral, sehingga putusan hakim demikian itu 

sesungguhnya menjauh dari rasa keadilan masyarakat. 

Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam  

pertimbangan putusan hakim (baik secara sendiri-sendiri, maupun 

bersama) sangat terkait atau korelatif satu sama lain. Putusan hakim harus 

merefleksikan komponen-komponen tersebut. Apabila putusan hakim yang 

tidak memperhatikan fakta hukum sesungguhnya bukan putusan 

pengadilan. Demikian pula, putusan hakim yang tidak memperhatikan 

norma adalah kesewenang-wenangan. Putusan hakim yang tidak 

mengindahkan moral sesungguhnya gagal dari aspek pertanggungjawaban 

moral. Sedang putusan hakim yang tidak memuat doktrin hukum maka 

sesungguhnya putusan tersebut telah kehilangan arah (lose of direction). 
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Dengan demikian, baik fakta hukum, norma, moral maupun doktrin 

hukum sesungguhnya merupakan instrumen otentik bagi hadirnya putusan 

hakim yang baik. 
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BAB 5 

PENUTUP 
 
 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap pelaku tindak pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak 

dan Gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau surat ijin usaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan 

Gas Bumi menjadi tindak pidana yang cukup sering dilakukan oleh 

masyarakat Blora. Hal ini dikarenakan karakteristik daerah Blora yang 

banyak terdapat sumur-sumur tua yang mengandung minyak dan gas bumi 

dan kebiasaan masyarakatnya yang sejak dari dahulu telah menjadikan 

sumur tua sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari. 

Hal ini membuat beberapa hakim harus memperhitungkan banyak 

pertimbangan dalam menyelesaikan kasus eksplorasi dan eksploitasi ilegal 

di daerah Blora. Perubahan Undang-Undang no 8 tahun 1971 menjadi 

Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

mengakibatkan perubahan regulasi serta tata cara melakukan perijinan 

perngeboran sumur tua, sehingga tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi 

mengalami perkembangan.  

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana eksplorasi dan eksploitasi antara lain : (1) pertimbangan alat 
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bukti, (2) unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa 

(3) pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang 

meringankan, (4) pertimbangan berdasarkan surat dakwaan. 

5.1.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Menjatuhkan 

Pidana Dalam Kasus Eksplorasi/Eksploitasi Ilegal 

Pada penelitian ini, ditemukan hambatan-hambtan yang dihadapi 

hakim dalam penanganan kasus eksplorasi/eksploitasi Minyak Dan Gas 

Bumi diantaranya: 

1.  Faktor undang-undang, dimana hakim hanya terbatas pada 

perundang-undangan yang ada, baik itu hukum Formil (KUHAP) 

dan materiil yang dipandang masih banyak kelemahan dan 

kekurangan. 

2. Faktor Lingkungan hakim, faktor ini sangat berpengaruh. 

Lingkungan yang tidak kondusif misal tempat kerja, jaksa, 

pengacara yang tidak profesional serta  saksi maupun terdakwa 

yang berbelit-belit sangat menghambat kinerja hakim itu sendiri. 

Hambatan yang lainnya adalah penunjang kinerja hakim yaitu 

gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya meskipun banyak juga 

hakim yang menganggap itu tidak menjadi hambtan kinerja 

hakim. 

3. Faktor diri sendiri, Hakim yang matang jiwanya, berdedikasi 

tinggi, moralitas dapat diandalkan, berwawasan luas, sabar, 

disiplin, tanggap, tangguh, pekerja keras, adil, jujur, berintegritas 
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tinggi terhadap tugas-tugasnya, memegang teguh etika profesi 

maka akan diharapkan muncul putusan pengadilan yang 

berkualitas 

4. Faktor lingkungan terdakwa, ini menjadi penghambat karena 

banyak hakim yang kurang tahu tentang lingkungan-lingkungan 

terdakwa, apakah tindak pindana ini menjadi mata pencaharian, 

faktor pendidikan dan ketidaktahuan, kebudayaan, daerah yang 

susah terjangkau, serta perubahan undang-undang. 

5.1.3 Upaya Hakim Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam 

Penanganan Kasus Eksplorasi/ Eksploitasi Ilegal 

Berdasarkan penelitian ini sebagaimana telah dijabarkan pada 

pembahasan sebelumnya, upaya- upaya yang dilakukan hakim dalam 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan mempertimbangkan fakta, 

norma, moral, doktrin hukum serta kebiasaan masyarakat tempat terdakwa 

tinggal/ bekerja sebagai penambang tradisional. 

Putusan hakim harus merefleksikan komponen-komponen tersebut. 

Apabila putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta hukum 

sesungguhnya bukan putusan pengadilan. Demikian pula, putusan hakim 

yang tidak memperhatikan norma adalah kesewenang-wenangan. Putusan 

hakim yang tidak mengindahkan moral sesungguhnya gagal dari aspek 

pertanggungjawaban moral. Sedang putusan hakim yang tidak memuat 

doktrin hukum maka sesungguhnya putusan tersebut telah kehilangan arah 

(lose of direction). Dengan demikian, baik fakta hukum, norma, moral 
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maupun doktrin hukum sesungguhnya merupakan instrumen otentik bagi 

hadirnya putusan hakim yang baik. 

5.2 Saran 

Melalui penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang 

didasarkan temuan masalah di lapangan, yakni sebagai berikut. 

1. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam 

harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait regulasi serta 

perundang-undangan mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumur-

sumur tua. 

2. Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam harus berkoordinasi 

dengan aparat penegak hukum (kepolisian), BP Migas, Kementrian 

Kehutanan dalam mengawal masyarakat penambang minyak. 

3. Pemerintah Pusat dan Pemrintah daerah harus melakukan penyuluhan 

terkait perijinan pembentukan Koperasi Unit Desa sebegai badan yang 

bisa melakukan eksploitasi/eksplorasi minyak 

4. Kementrian Kehutanan harus melakukan penyuluhan cara mengajukan 

perijinan  pengelolaan kawasan hutan (sumur tua yang ada di hutan) 

karena banyak penambang terkendala disini. 

5. Melakukan audit institusi dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi dan menyempurnakannya 

secara bertahap untuk disesuaikan dengan kebutuhan serta keadilan 

masyarakat khususnya penambang. 
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