
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun mulai berkembang, 

dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-

kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, 

pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan 

semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. 

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir 

masyarakat yang semakin maju. 

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan adakalanya 

berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada 

peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang 

canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 

mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus tindak pidana 

dengan menggunakan bahan-bahan peledak dan bahan-bahan kimia terlarang. 

Penggunaan bahan-bahan peledak dan bahan-bahan kimia terlarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. 



 
 

Kemampuan teknis yang terbatas, dapat menjadi penyebab macetnya 

proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses 

pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Potensi 

ketidakberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum juga diakibatkan oleh 

kondisi integritas moral aparat penegak hukum yang lemah. Semakin kuat dan 

tinggi moral aparat penegak hukum akan semakin kuat pelaksanaan penegakan 

hukum di Indonesia. Dengan demikian tinggi rendahnya tingkat keberhasilan 

penegakan hukum ini, memang banyak ditentukan oleh penegak hukum yang 

terkait, baik dari segi personil maupun sarana pendukung yang mereka miliki.
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Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses penyidikan pada 

hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap perkara 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk 

mengungkap suatu perkara baik dalam tahap penyelidikan ataupun tahap 

penyidikan kasus tersebut. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari 

kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya 

kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. 

Pedoman pelaksanaan KUHAP bagi aparatur penegak hukum antara lain 

untuk mengadakan persiapan dan kesiapan yang berkenaan berlakunya KUHAP 

untuk mencapai kesatuan pengertian penghayatan dan sinkronisasi dalam 

pelaksanaan di lapangan. 
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KUHAP tersebut sangat menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia di mana tersangka pada 

tahap penyidikan sampai dengan tingkat terdakwa dijamin hak asasinya. 

Diharapkan dengan diberlakukannya KUHAP tersebut kiranya dapat membantu 

seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati hak dan kewajibannya serta untuk 

meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan 

fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 

kepastian hukum. 

Disamping memuat tentang ketentuan tata cara proses pidana, juga 

mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. 

Pemeriksaan tersangka merupakan salah satu usaha untuk pengumpulan bahan 

pembuktian, yaitu untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang 

terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin melibatkan tersangka. Pelaksanaan 

interogasi ini dilakukan oleh penyidik. Penyidiklah yang akan berperan di garis 

terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu 

memperhitungkan akan terjadinya masalah-masalah yang tak dapat dihindari 

dalam pelaksanaan KUHAP. 

Kedudukan POLRI sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari 

fungsi penentuan dan pengadilan, dimana terjadi hubungan koordinasi fungsional 

dan instasional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan. Konsekuensi berlakunya 

KUHAP dan penerapannya ke dalam pelaksanaan penyidikan membawa 

perubahan di dalam taktik dan teknik penyidikan. 



 
 

Terjadinya ledakan dahsyat yang mengejutkan di kota Pasuruan pada 11 

Agustus 2007 lalu terbayangkan bahwa aksi teroris kembali menghantui 

masyarakat. Namun pihak kepolisian memastikan ledakan itu berasal dari bahan-

bahan peledak yang dirancang untuk mendapatkan ikan alias bom bondet. 

Ironisnya, peristiwa yang menelan korban nyawa itu bukan sekali ini saja terjadi 

menimpa keluarga Ilham.
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Aparat kepolisian berupaya menelusuri darimana asal muasal dan pemasok bahan 

peledak jenis trinitrotoluene (TNT) yang ditemukan di tempat kejadian perkara 

(TKP) peledakan di Gang Anggrek Jl Airlangga, Kelurahan/Kecamatan 

Purworejo, Kota Pasuruan. Polisi kembali menemukan barang bukti berupa 10 kg 

TNT beserta 500 chasing aluminium buatan tangan diduga untuk detonator dari 

balik reruntuhan bangunan rumah H Ilham yang meledak. Temuan tambahan TNT 

ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan bagi aparat kepolisian, karena 

berdasarkan catatan kriminal tersangka Nadir paman dari Ilham memang dikenal 

sebagai keluarga perakit bom ikan yang di jual kepada kalangan nelayan ikan.
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 Selain barang bukti itu, polisi juga menemukan potongan tubuh serta isi 

perut yang sudah gosong. Potongan tubuh dari perut hingga bagian paha yang 

ditemukan di balik reruntuhan bangunan ini diduga milik korban Marsiti yang 

tewas dalam ledakan tersebut.
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Masalahnya memang berbeda, walaupun menyangkut hal yang sama yakni 

bahan peledak. Nadir merakit bom untuk kepentingan ekonomi dan digunakan 

untuk menangkap ikan.
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Pangsa pasar bom ikan dengan campuran TNT memang masih cukup 

menjanjikan, namun penggunaan bom ikan oleh nelayan ini sudah cukup 

berkurang karena resiko yang ditanggung oleh nelayan juga jauh lebih besar jika 

tertangkap pihak kepolisian. Untuk kasus ini para pelaku pun bakal dijerat dengan 

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2004 pasal 82, tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman diatas 15 

tahun penjara atau hukuman seumur hidup.
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Berdasarkan dari uraian di atas penulis merasa tertarik dan berkeinginan 

untuk melakukan penelitian yang berkenaan dalam penulisan skripsi dengan 

mengangkat judul: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN 

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELEDAKAN 

BOM IKAN (Studi Kasus di Polresta Pasuruan)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi terhadap 

tindak pidana peledakan bom ikan ? 
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2. Tindakan apa yang dilakukan oleh polisi untuk menindak lanjuti hasil 

penyidikan yang telah dilakukan ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Sesuai permasalahan yang telah diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi 

terhadap tindak pidana peledakan bom ikan. 

2. Untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh polisi untuk menindak 

lanjuti hasil penyidikan yang telah dilakukan. 

 

D. Kegunaan Penulisan 

Penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan dan kontribusi yang positif 

bagi semua pihak. 

1. Secara Teoritis 

Bagi ilmu pengetahuan, hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ataupun kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di 

bidang hukum pidana. 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan sumbangan informasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai upaya meningkatkan profesionalisme aparat yang 

berwenang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana dalam lingkungan 



 
 

masyarakat. Begitu pula bagi para pembuat bom ikan agar di dalam 

melakukan aktifitas kerja sebagai nelayan tidak lagi menggunakan bahan 

peledak sebagai alat yang praktis atau instan dalam memperoleh hasil 

tangkapan di laut. 

3. Bagi Penulis 

Hasil dari penulisan ini bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana peledakan bom ikan serta disusun dan diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam 

bidang ilmu hukum. 

 

E. Metode Penulisan 

Dalam penelitian dan penyusunan tulisan ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis, yaitu pembahasan akan berdasarkan kepada ketentuan 

perUndang-Undangan yang berlaku beserta peraturan pelaksananya, dengan 

memperhatikan perkembangan yang ada dalam masyarakat terutama yang 

berhubungan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

peledakan bom ikan. 

 



 
 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan penelitian berada di wilayah 

hukum Polresta Pasuruan di Jl. Gajahmada No. 19 Pasuruan, dengan 

pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu daerah 

tempat terjadinya tindak pidana peledakan bom ikan. 

3. Sumber Data 

Ada beberapa data pendukung dalam penelitian ini guna memperoleh data 

yang valid kebenarannya secara ilmiah yang meliputi diantaranya: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

informasi yang utama atau data tentang pelaksanaan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana peledakan bom ikan yang terjadi selama kurun 

waktu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut didapat 

selama penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan yaitu 

dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2012. 

b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh 

dari kajian pustaka yang mendukung penelitian dan pembahasan tentang 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peledakan bom 

ikan yang terdapat dalam berbagai majalah, koran, literatur hukum, jurnal, 

internet dll. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

 



 
 

a. Wawancara (Interview) 

Melakukan tanya jawab langsung dengan polisi yang menjadi responden 

tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peledakan 

bom ikan. Responden tersebut antara lain adalah: 

1. AKP Mohamad Kolil, S.H (Kasat Reskrim). 

2. Iptu Yoyok (Kanit Idik I). 

3. Aiptu Sulton (Kaur Mintu). 

b. Dokumentasi 

Mencatat dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan 

tindak pidana peledakan bom ikan di wilayah hukum Polresta Pasuruan. 

5. Analisa Data 

Dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan penganalisaan 

data dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu 

memberikan gambaran berdasarkan data yang diperoleh di lapangan  

mengenai obyek yang diteliti, kemudian terhadap permasalahan yang timbul 

ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori dan perUndang-Undangan yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

peledakan bom ikan hingga ada satu kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan dalam memahami penyusunan skripsi ini, maka 

sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan secara beruntun menjadi 

4 (empat) bab, yaitu: 



 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan mengenai mengenai uraian dan penjelasan istilah-istilah 

yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan 

pendapat ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan pemaparan tentang hasil penelitian yang merupakan uraian 

data atas permasalahan yang telah penulis rumuskan. Setelah data hasil penelitian 

diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan menyangkut langkah yang 

diperlukan dalam pembentukan sikap keprofesionalan dan mental yang positif 

berdasarkan rumusan kajian pustaka atau teori-teori yang ada dengan melibatkan 

data hasil penelitian yang telah didapat sebagai sumber rujukan. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya dan berisikan tentang saran-saran yang perlu ditulis sebagai 

usaha menjawab dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang timbul. 


