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ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : untuk menganalisis penerapan Pasal 302 (2)
Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008  dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Nahkoda
yang melayarkan kapal tidak laik laut dalam putusan Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI dan
untuk menganalisis dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap
Nahkoda yang melayarkan kapal tidak laik laut dalam putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN
RBI. Metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik analisis perskriptif kualitatif dan
menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim
menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda kepada terdakwa Mappe Sangka sangat
ringan yaitu berupa 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan
hal ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan tujuan hukum pidana yaitu untuk
memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, hal ini didasarkan atas pertimbangan hakim
yang melihat sisi subjektif dan tidak terlalu dalam menelaa dari sisi objektif, padahal pidana
yang dilalukan oleh terdakwa Mape Sangka masuk dalam katagori tindak pidana yang
dikualifisir serta putusan yang diajatuhkan oleh hakim mengandung ultra petita.

Kata Kunci : Penerapan  Sanksi Nahkoda Kapal Tidak Laik Laut

The objectives in this study are: to analyze the application of Article 302 (2) of the
Law Number. 17 of 2008 in imposing criminal sanctions on the Master who ships the ship is
not seaworthy in the decision Number: 75 / Pid.B / 2017 / PN RBI and to analyze and analyze
the judge's consideration in the criminal application of the Master who ships the ship is not
sea worthy in the decision Number : 75 / Pid.B / 2017 / PN RBI. Normative legal research
methods that originate in primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal
materials with qualitative descriptive analysis techniques and draw conclusions inductively.
The results showed that the judge sentenced him to imprisonment and fine to the defendant
Mappe Sangka was very mild in the form of 2 (two) months imprisonment and fine Rp.
10,000,000 (ten million rupiah) and this is very contrary to the sense of justice and the
purpose of criminal law is to provide a deterrent effect for perpetrators of crime, this is based
on the consideration of judges who see the subjective side and not too in terms of objectivity,
whereas criminal what was done by Defendant Mape Sangka was included in the category of
qualified crime and a decision that was adjudicated by the judge containing ultra petita.

Keywords: The Application of Ship Captain’s Sanctions Is Not Sea Worthy
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I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kehidupannya

diatur berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 Ayat  (3) yang berbunyi: “Indonesia

adalah Negara Hukum”.1 Oleh sebab, itu sudah seharusnya setiap tingkah laku warga

negaranya berdasarkan atas hukum termaksud untuk melindungi hak-hak warga

negaranya.

Kecelakaan dalam pelayaran harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang

terkait dalam praktek pelayaran. Salah satu pihak yang turut bertanggung jawab dalam

kecelakaan yang terjadi pada suatu kapal adalah Nakhoda dari kapal tersebut. Dalam

kamus besar bahasa Indonesia, Nahkoda adalah perwira laut yang memegang komando

tertinggi di atas kapal niaga/kapten kapal. Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran, dalam Pasal 1 angka 41 memberikan pengertian “Nahkoda kapal

adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan

mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”

Bagaimanapun kecakapan seluruh awak kapal dalam menempuh suatu pelayaran,

resiko akan terjadinya kecelakaan kapal ditengah laut tetap ada, Sehingga dibutuhkan

pengawasan yang baik dan ketat atas sistem transportasi laut. Human error sangat

dominan dalam kecelakaan kapal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian

oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dimana terdapat 5 (lima) pihak

baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan kontribusi terjadinya kecelakaan

kapal di Indonesia, yaitu Anak Buah Kapal (ABK) dan Nakhoda sehingga kondisi

transportasi laut di Indonesia baik sarana maupun prasarana keselamatan pelayaran juga

1. Kepaniteraan dan Sekretarian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. 7,
Jakarta 2017
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tidak mendukung tertibnya lalu lintas perkapalan di Tanah Air. Kecelakaan kapal yang

marak terjadi semakin menunjukkan tidak ditaatinya peraturan mengenai pelayaran dalam

negeri maupun konvensi pelayaran internasional, terutama UU No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran dan konvensi-konvensi dari IMO, oleh perusahaan pelayaran nasional

di dalam negeri. Mengingat pentingnya lalu lintas perkapalan maka UU No. 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi

dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Nakhoda dan/atau awak kapal lainnya oleh

pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar dan Mahkamah Pelayaran dulu kemudian di

ubah menjadi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).2

Makin meningkatnya intensitas kegiatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia,

maka potensi untuk meningkatnya kasus kecelakaan di berbagai penjuru perairan

Indonesia sangat besar.3

Dalam penerapan Pasal 302(2) UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang

pada bunyinya tidak mengatur dari pada standar minimal hukum yang di jatuhkan pada

terpidana, maka akan menimbulkan berbagai penafsiran. Hal tersebut menunjukan bahwa

terdapat pertentangan norma dakwaan jaksa dengan Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran. Ini menjadi alasan penyusun untuk melakukan penelitian ilmiah dalam

bentuk skripsi dengan judul : PENERAPAN PASAL 302(2) UU NO. 17 TAHUN 2008

TENTANG PELAYARAN ATAS NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPAL

TIDAK LAIK LAUT (Studi Putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN RBI)

Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan Pasal 302 (2)  UU NO. 17 TAHUN

2008 Tentang Pelayaran terhadap nahkoda yang melayarkan kapal tidak laik laut  dalam

Putusan perkara Nomor :75/Pid.B/2017/PN RBI. 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim

2. Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi,  (On-line),  tersedia  di http: //dephub .go .id/knkt/ntsc
_maritime/maritime.htm (10 Mei 2018).

3. Etty R. Agoes, “Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang
Yurisdiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran”, (Jakarta: Laporan Akhir dari Badan Hukum dan
HAM, 2005), hlm. 8.
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dalam putusan Pidana Terhadap Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut

dalam Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI.

Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui  penerapan Pasal 302 (2) UU No. 17

Tahun 2008  dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Nahkoda yang melayarkan kapal

tidak laik laut dalam putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN RBI 2. Untuk mengetahui dan

menganalisa pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap Nahkoda yang

melayarkan kapal tidak laik laut dalam putusan Nomor : 75/Pid.B/2017/PN RBI.

Manfaat Penelitian 1. Manfaat akademis  untuk memenuhi persyaratan dalam

memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat

Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umum nya dan ilmu hukum Pidana pada

khususnya.3. Manfaat Praktis Manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan bagi

para hakim dalam perkara tindak pidana malayarkan kapal tidak laik laut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis peneitian hukum normatif Penelitian ini

menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan,

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis dan sumber bahan hukum

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier,

Teknik/cara memperoleh bahan hukum di antaranya Teknik studi dokumen (bahan hukum

kepustakaan, perundang-undang, dokumen literatur, karya tulis berkaitan dan putusan

berkaitan). Analisi bahan hukum yakni analisi interprestasi atau penafsiran norma setelah

terkumpul menggunakan analisis deskriptif.
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II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 302 (2)  UU NO. 17 TAHUN 2008 Tentang Pelayaran Terhadap

Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut  dalam Putusan Nomor :

75/Pid.B/2017/PN RBI

Istilah strafbaar feit yang diterjemahan oleh para ahli hukum pidana Indonesia

adalah bermacam-macam antara lain perbuatan pidana,peristiwa pidana, perbuatan

criminal, dan tindak pidana. Dari berbagai pengertia tersebut ada beberapa ahli hukum

pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi terhadap pengertian tindak

pidana tersebut.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar

feit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi

strafbaar feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam Bahasa Indonesia

diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya, tindak pidana, delik, peristiwa

pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana4. Pengertian strafbaarfeit

menurut Moeljatno memberikan pengertian ‘‘strafbaarfeit“ menggunakan istilah

perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan

mana disertai ancaman (sanksi)yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang

melanggar larangan tersebut.5

Pelayaran adalah kegiatan transportasi pada wilayah laut. Selain itu Pelayaran

merupakan suatu jenis kegiatan yang di lakukan di perairan (Laut dan Danau) untuk

kepentingan pengangangkutan Masyarakat, Negara maupun jenis usaha di perairan.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem dan pengawasan yang baik dalam

pelayaran agar kapal beroperasi dengan standar layak berlayar. Sedangkan yang

dimkasud dengan Kelaiklautan Kapal ialah keadaan kapal yang memenuhi

4. Erdianto Effendi, Hukum pidana indonesia, cet. Ke-1 PT. Rafika Aditama, Bandung. 2011. hlm. 96-97.
5. Moelyatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008. hlm 59
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persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan

kesehatan penumpang, status hukum kapal manejemen kemanan kapal untuk berlayar

di perairan tertentu;

Pelayaran kapal oleh nahkoda yang melayarkan kapal tidak laik ini berdampak

akan terjadinya kecelakaan saat kapal berlayar. Dampak yang di timbulkan berupa

meninggalnya penumpang dan kerugian material. Kecelakaan tersebut akan membuat

turunnya kepercayaan terhadap sistem pelayaran.

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi

wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana merupakan derivasi dari

kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, atau pun

keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini yaitu menunjukkan

kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan.

Adapun "pidana" yang dalam ilmu hukum pidana (criminal scientific by

law) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan/ataupun penderitaan yang diberikan,

yang dapat menggangu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena

pidana itu.
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2. Kronologis Kejadian Tindak Pidana Pelayaran dalam Putusan Nomor :

75/Pid.B/2017/PN RBI

- Bahwa ia Terdakwa Mappe Sangka pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekitar

pukul 21.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli Tahun 2016

atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di depan toko

Sumber Hoky yang terletak di perairan pelabuhan Bima atau setidak-tidaknya

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Raba Bima berwenang mengadili, yang melayarkan kapalnya sedangkan yang

bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, perbuatan

tersebut di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Nahkoda kapal layar motor (KLM) Duta Mulya

yang memuat bawang merah dan garam dengan total 155 (seratus lima puluh

lima) ton dan bertolak meninggalkan pelabuhan Bima pada tanggal 06 Juli 2016

sekira pukul 21.00 wita dengan tujuan pelabuhan Banjarmasin dimana tugas dan

tanggung jawab nahkoda adalah meminpin kapal dan bertanggung jawab untuk

melaksanakan yakni untuk menaati dengan seksama segala peraturan yang lazim

dan ketentuan-ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan

keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan muatan.

- Bahwa sesuai dengan surat persetujuan berlayar No. P2/KM17/24/VI/2016 yang

di keluarkan oleh syahbandar di Bima tanggal 05 Juli 2016 dengan menunjuk

kapal Layar Motor (KLM) Duta Mulya bertolak dari Bima pada 05 Juli 2016

menuju pelabuhan Banjarmasin, dan sesuai dengan surat keterangan pengawakan

kapal Nomor: AL.406/57/KSOP.BIMA-2016 tanggal 25 Mei 2016 yang di

keluarkan oleh kantor kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Bima di awaki 5

(lima) orang perwira kapal yang terdiri atas :Nahkoda,Mualim, perwira Radio,
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KKM, dan Masinis, namun pada saat menuju pelabuhan Banjarmasin, perwira

yang ikut dalam Kapal Layar Motor (KLM) Duta Mulya hanya berjumlah 4

(empat) orang, dimana saksi Ramadhani selaku perwira Bagian Mesin (Masinis)

Kapal Layar Motor (KLM) Duta Mulya pada tanggal 03 Juli 2016 telah

menyampaikan kepada terdakwa untuk meminta ijin tidak ikut berlayar karena

orang tuanya meninggal, selanjutnya terdakwa memberikan izin kepada saksi

Ramadhani sampai kembalinya kapal layar motor (KLM) Duta Mulya ke

pelabuhan Bima lalu terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pengurus/agent

kapal.

- Bahwa dengan tidak ikutnya saksi Ramadhani selaku perwira bagian mesin

(Masinis) kapal layar motor (KLM) Duta Mulya, Terdakwa tetap melanjutkan

berlayar menuju pelabuhan Banjarmasin.

- Bahwa dengan tetap berlayarnya kapal layar motor (KLM) Duta Mulya,

menyebabkan kapal layar motor (KLM) Duta Mulya tidak memenuhi persyaratan

kelaiklautan dalam hal unsur pengawakan sebagaimana surat keputusan S.DJPL

No. PY.66/1/2-02 tanggal 7 februari 2002 tentang persyaratan pengawakan

keselamatan bagi kapal KLM berukuran tonase kotor sampai dengan Gt 500

dengan syarat 7 perwira terdiri atas : Nahkoda, MPR. TKI, Mualim, MPR.TK.II

Kkm, JMPR.TK.I, masinis, JMPR.TK.II;

Secara yuridis kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana

diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, kejaksaan

mempunyai tugas dan wewenang :
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a. melakukan penuntutan;

b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan

pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang;

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik.

Salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana diatur

secara atribusi pada Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu : terkait dengan

penuntutan. Cara melakukan penuntutan otomatis harus membuat surat dakwaan dan

mencantumkan secara jelas Pasal mana yang dilanggar oleh terpidana. Dalam Putusan

Nomor : 75/Pid.B/2017/PN RBI Jaksa Penuntut Umum terlihat inkonsiten dalam

menerapkan Pasal 302 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,

menyebutkan : 1. Nakhoda  yang  melayarkan  kapalnya  sedangkan  yang

bersangkutan  mengetahui  bahwa  kapal  tersebut  tidak  laik laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3

(tiga)  tahun   atau   denda   paling   banyak   Rp. 400.000.000,00  (empat ratus juta

rupiah). 2. Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan

kerugian  harta  benda  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan denda  paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Implikasi hukum yang timbul terhadap tindakan Jaksa Penuntut Umum yang

menuntut terdakwa dengan Pasal 302 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran menggambarkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan

Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan : “Kejaksaan Republik Indonesia

yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak

berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,

kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang

hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat

profesinya, sehingga dalam keadaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan

inkonsistensi dalam menuntut terdakwa telah memberikan ruang kepada masyarakat

bahwa tindakan negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan

rasa kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai dengan ada suatu Pasal yang

mengatur perbuatan berupa kejahatan maupun pelanggaran tertentu dan Pasal tersebut

harus bisa dijalankan dalam penegakan hukum dan tegaknya negara hukum.

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum (rechtstaat) menurut

Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus

didasarkan atas peraturan perundang-undangan  dalam arti formil dan

undang-undang sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan.

Dalam Hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian

negara hukum.



x

2. Pembagian kekuasaan, dimana syarat ini mengandung makna bahwa

kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar (grandrechten), merupakan sasaran perlindungan dari

pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan

pembentuk undang-undang.

4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.6

Asas legalitas sangat kental dalam penegakan hukum Pidana oleh karena itu

seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan konsisten tanpa

merubah substansi norma ancaman yang terkandung dalam Pasal 302 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, agar kepastian hukum dapat

tercapai. Implikasi hukum yang timbul akibat dari inkonsistensi Jaksa Penuntut

Umum dalam penegakan hukum pidana dapat menyebabkan tidak adanya efek jera

yang didapat oleh pelaku kejahatan dan hal ini sangat bertolak belakang dengan cita-

cita dan roh hukum pidana itu sendiri karena harus dijalankan sedemikian rupa agar

pelaku kejahatan takut untuk melakukan kejahatan dan diharapkan akan memperbaiki

dirinya dalam tatanan soaial masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pidana Terhadap Nahkoda Yang

Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut  dalam Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN

RBI

1. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perkara Nomor:

75/Pid.B/2017/PN RBI

a. Unsur “Nakhoda yang melayarkan kapalnya”

Bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda berdasarkan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, ialah salah seorang dari awak kapal

6. Burkens, M.C.et.al, Beginselen van de Democratiche Rechtstaat, Tjeek Wilink, Zwole, 1990, hlm. 29.
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yang menjadi pimpinan tertinggi di atas kapal dan mempunyai wewenang dan

tanggung jawab tertentu seusai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Unsur: “Mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”

Bahwa yang dimkasud dengan “Kelaiklautan Kapal” menurut Pasal 1

angka 36 Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ialah:

“Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,

garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,

status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari

kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu

c. Unsur: “Mengakibatkan kerugian harta benda”

Bahwa dengan tenggelamnya  kapal KLM Duta Mulya, telah timbul

kerugian berupa satu buah kapal, yaitu kapal KLM Duta Mulya, beserta

garam, bawang merah, dan kacang kedelai, seluruhnya sejumlah 155 Ton yang

diangkut dengan kapal KLM Duta Mulya;

Pertanggungjawaban Pidana terkait dengan kesalahan, seharusnya

majelis hakim memandang Perkara Nomor: 75/Pid.B/PN RBI adalah perkara

Tindak Pidana yang dikualifisir (tindak pidana yang diperberat) karena

terdakwa Mappe Sangka dengan sengaja memberikan keterangan palsu

secara tertulis sebagai syarat administrasi kepada Syahbandar atas surat Daftar

Anak Buah Kapal (ABK).

Daftar ABK dapat dikatagorikan sebagai akta otentik, dengan alasan

bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh pejabat yang
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berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan

bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

oleh Undang Undang, oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuatnya

2. Putusann Hakim dalam Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI

a. Menyatakan Terdakwa Mappe Sangka telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan “MELAYARKAN KAPAL

YANG TIDAK LAIK LAUT, MENGAKIBATKAN KERUGIAN HARTA

BENDA”;

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 2 (dua) bulan;

c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan;

d. Memerintahkan agar Terdakawa ditahan;

e. Menetapkan barang bukti berupa: Surat Ukur, Surat Pengawakan, SPB dari

Pelabuhan Tolak Terakhir, Daftar ABK, Surat Pernyataan nahkoda saat kapal

bertolak meninggalkan pelabuhan Bima, SPB saat kapal bertolak

meninggalkan pelabuhan Bima, Daftar ABK saat kapal bertolak meninggalkan

pelabuhan Bima, PKL atas nama Nachkoda dan Mualim, dan LKK yang

dibuat Nahkoda, dikembalikan kepada Hermansyah, S.H.;

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutus Perkara
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Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa,

bukan surat tuntutan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa

sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-

bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP,

jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka

pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu

kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang -

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau

keputusan (decision) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan

prinsip-prinsip hukum. Maka dasar  pertimbangan  hakim  harus  berdasarkan  pada

keterangan  saksi-saksi,  barang bukti,  keterangan  terdakawa,  dan  alat  bukti  surat

dan  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  persidangan,  serta  unsur-unsur  pasal

tindak  pidana  yang  disangkakan  kepada terdakwa.  Karena  putusan  yang

dibuktikan  adalah  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang terungkap   di   persidangan.

Dalam Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI, hakim sangat cermat

menguraikan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bahkan sebelum

menjatuhkan putusan hakim memperhatikan peraturan Pasal 302 ayat (2) UU No. 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

namun pertimbangan dan cara pandang hakim yang menangani Perkara Nomor:

75/Pid.B/2017/PN RBI terlihat inkonsisten yang dilandasi oleh pertimbangan yang
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sangat subjektif sekali karena : a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui

terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang

melanggar hukum, b). Terdakwa belum pernah dihukum, dan c). Terdakwa

mempunyai tanggungan keluarga;  namun hakim lupa mendalilkan bahwa Perkara

Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI harus dimaknai dengan perbuatan dan tindak Pidana

yang kualifisir (diperberat) karena ada unsur pemalsuan akta otentik maka seharusnya

untuk mencapai keadilan berdarkan Pasal 302 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan denda  paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) dalam maksimalnya atau karena dipertimbangkan hal yang meringankan

dengan merujuk pada teori keadilan dan teori ratio decidendi maka sepatut dan

seadilnya harus diseimbangkan.

Keadilan yang di maksud tersebut, maka hakim yang menangani Perkara

Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI seharunya menjatuhkan putusan 2 tahun penjara agar

substansi norma Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

tetap memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta pertimbangan Hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan

keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Memperhatikan pola dan prilaku hakim yang menangani Perkara Nomor:

75/Pid.B/2017/PN RBI dapat dipahami bahwa putusan yang di jatuhkan mengandung

putusan yang bersifat Ultra Petita yang berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR

ditentukan bahwa ultra petita harus dilaksanaka, namun seandainya asas itu

dilaksanakan, ada kemungkinan bertentangan dengan asas keadilan, sehingga asas

keadilan yang harus dikedepankan.
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III. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya maka penyusun

mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 302 (2)  Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008 Tentang

Pelayaran terhadap nahkoda yang melayarkan kapal tidak laik laut  dalam

Putusan perkara Nomor :75/Pid.B/2017/PN RBI, yaitu : terlihat bahwa Jaksa

Penuntut Umum inkonsisten dalam penerapan Pasal 302 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menuntut terdakwa

dengan Pidana Penjara 4 bulan dan denda  Rp. 10.000.000, (sepuluh juta

rupiah), padahal substansi ancaman yang terkandung dalam Pasal 302 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu : pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda  paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pidana Terhadap Nahkoda Yang

Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut  dalam Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN

RBI, yaitu : bahwa pertimbangan hakim masih sangat subjektif dan putusan

yang dijatuhkan bersifat Ultra Petita yang berimplikasi sangat mencederai

keadilan yang seharusnya Perkara Nomor: 75/Pid.B/2017/PN RBI masuk dalam

tindak pidana yang dikualifisir (diperberat) karena terdakwa Mappe Sangka

memasukan keterangan palsu dalam Daftar ABK.

Saran Berdasarkan dari kesimpulan sebelumnya maka penulis mengajukan saran-

saran sebagai berikut :
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1. Diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar konsisten melakukan

penegakan hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum Pidana dalam

hal penuntutan yang berpedoman pada norma dalam suatu Undang-Undang.

2. Diharapkan kepada hakim agar lebih objektif dalam masalah pertimbangan

hukum agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil adilnya kepada terdakwa.
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