
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Hukum Online Tentang Prosedur 

Melapor (Dugaan) Tindak Pidana Ke 

Kepolisian Dalam Kegiatan KKL-DR 

KL-DR merupakan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh 

mahasiswa dari rumah. Yang dimana 

dilaksanakan dengan cara penguatan dan 

kesadaran terhadap wabah atau covid 19. KKL-

DR ini juga diwujudkan dengan melakukan 

produktivitas keilmuan yang telah dilakukan 

mahasiswa seperti penulisan, buku, karyatulis,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opini yang disesuaikan dengan program studi 

masing-masing serta sesuai dengan tema dari 

KKL-DR yang diberikan oleh pihak instansi 

perguruan tinggi.  

Kebijakan ini dilaksanakan karena dilihat 

dari dampak yang diberikan dari pandemic ini 

berupa perubahan aktifitas kehidupan sehari-hari 

di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan 

yaitu perguruan tinggi, dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini dilakukan dengan 

daring/online. Hal ini dilakukan karena instruksi 

dari pemerintah yang mengharuskan untuk social  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

distancing dan physical distancing, sesuai dengan 

prinsipnya KKL-DR mengharuskan mahasiswa 

untuk melaksanakan KKL dari rumah dan jika 

pun KKL-DR dilakukan berkelompok dan turun 

langsung kelapangan maka harus tetap 

melaksanakan kegiatan KKL-DR itu dengan 

menerapkan protocol kesehatan sesuai dengan 

arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan 

Negara Republik Indonesia serta World Health 

Organization ( WHO ). Prinsip KKL-DR itu 

dilakukan karena untuk memutus mata rantai 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid 

19 ) yang sedang melanda Negara Indonesia dan 
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sampai sekarang terus berkembang meluas di 

Negara Indonesia, maka dari itu perlu tindakan 

untuk memutus penyebaran Covid 19 ini dengan 

menerapkan protocol kesehatan.  

Untuk itu kegiatan KKL dari rumah berbeda 

dengan sebelumnya yang dimana seyogyanya 

dilaksanakan dengan berinteraksi langsung 

dengan masyarakat dan melaksanakan program 

KKL. Namun hal ini tidak lah mungkin 

dilakukan pada saat kondisi saat ini, maka 

program kegiatan yang dilaksanakanpada KKL 

darirumahinidisajikandalambentukkonten yang 

berkreatifitas tinggi dan bermanfaat bagi 

masyarakat baik berupa poster, video, blog dll, 

yang dilakukan atas penguatan kesadaran dan 

kepedulian terhadap Covid 19, relasi agama dan 

kesehatan, moderasi beragama, dan pendidikan 

serta dakwah keagamaan islam dengan 

memanfaatkan berbagai media social.  

Untuk itu saya melakukan salah satu kegiatan 

KKL-DR berupa sosialisasi hukum, kali ini 

sosialisasi ini berbeda dengan sebelumnya yang 

biasa dilaksanakan dengan tatap muka serta 

berkumpul, kali ini dilaksanakan dengan online 

yang disajikan dalam bentuk poster dan   

dipublish keberbagai media social. Nah 

sosialisasi ini membahas tentang Prosedur 

Melaporkan( Dugaan ) Tindak Pidana yang 

dimana masyakat perlu tau prosedur ini jika terja 

didugaan tindak pidana disekelilingnya dan apa 

tindakan yang harus dilakukan dengan cepat dan 

tepat demi keamanan dan  ketertiban kehidupan. 

Istilah terlapor didalam KUHAP tidak 

ditemukan, hanya saja didalam Pasal 1 angka 24 

disebutkan defenisi Laporan. 

Pasal 1 angka 24 

“Laporan adalah pemberitahuan yang 

disampakan oleh seorang karena hak atau 

kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada 

pejabat  yang berwenang tentang telah atau 

sedang atau diduga akan terjdinya peristiwa 

pidana” 

Laporan biasanya dijadikan sebagai dasar 

bagi pihak kepolisian untuk memulai tahap 

penyelidikan. Jadi Terlapor adalah orang yang                                                                                                                                                  

dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Dari 

laporan ini maka pihak kepolisian atau aparat 

yang berwenang akan melakukan penyelidikan                                                                                                  

untuk memastikan benar ada atau tidak tindak 

pidana yang dilaporkan, sehingga tahapan ini 

belum dipastikan apakah ada   terjadinya tindak 

pidana. 

Adapun langkah-langkah melapor 

(dugaan) tindak pidana ke kepolisian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendatangi kantor kepolisian terdekat 

seperti, polsek, polres, polda, atau 

mabespolri. ( pasal 4 ayat (1) PP 23/2007 

Dasar hukumnya: 

a. Peraturan pemerintah No. 23 tahun 

2007 tentang daerah hokum 

kepolisian Negara Republik Indonesia 

( PP 23/2007 ). 

b. Peraturan kepala kepolisian No.3 

tahun 2015 tentang kepolisian 

masyarakat ( Perkab 3/2015 ). 

c. Peraturan kepala kepolisian No. 6 

tahun 2019 tentang penyidikan tindak 

pidana ( Perkab 6/2019 ). 

2. Cari bagian sentra pelayanan kepolisian 

terpadu (SPKT) untuk dibuatkan laporan 

polisi yang akan diberi penomoran 

sebagai registrasi administrasi 

penyidikan. 
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3. Penyidikan dilaksanakan menurut laporan 

polisi dan surat perintah penyidikan ( SPP 

). SPP menjadi dasar terbitnya surat 

pemberitahuan dimulainya penyidikan ( 

SPDP ) yang dikirim kepenuntut umum 

pelapor paling lambat tujuh hari setelah 

diterbitkan SPP, ( Pasal 13 ayat 1 dan 2 

dan pasal 14 ayat 1 perkab 6/2019 ). 

4. Dan bisa melapor dari call centre polri 

yaitu 110 yang akan langsung terhubung 

keagen pemberi layanan berupa 

informasi, pelaporan ( kecelakaan, 

bencana, kerusakan, dll ). Dan pengaduan 

( penghinaan ancaman, dan tindak 

kekerasan, dll ). ( Pasal 11 huruf a perkab 

3/2015 ).  

Dan perlu juga diketahui bahwa melapor 

(dugaan) tindak pidana ke kepolisian itu tidak 

dipungut biaya.  
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RESIVIDIS BAGI NARAPIDANA YANG 

KEMBALI BERULAH 

Virus corona yang sudah menjadi 

pandemi di dunia ini menyebabkan banyaknya 

peraturan-peraturan yang di tempuh berbagai 

negara untuk menekan penyebaran virus corona 

ini. Di negara Indonesia sendiri, aturan PSBB 

sudah mulai diterapkan di berbagai provinsi. 

Disamping aturan PSBB itu, Yasoana Laoly 

sebagai Menkumham RI juga telah 

mengeluarkan Permenkumham No.10 tahun 

2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 

tentang Pengeluaran dan Pembebasan 

Narapidana dan Anak. Dimana peraturan tersebut 

menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia 

sendiri. Dikutip dari CNN Indonesia 

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) telah mengeluarkan dan  

                                                                             

 

 

 

membebaskan 36.554 narapidana. Data tersebut 

dirilis per Selasa (11/4) pukul 16.13 WIB." 

Keputusan yang diberikan oleh 

Kemenkumham ini ternyata tidak berjalan baik. 

Karena keputusan itu sendiri membuat cemas 

masyarakat lantaran takut karena narapidana 

yang dibebaskan dengan jumlah yang besar ini 

kembali berulah dan mengulangi kejahatan yang 

dapat membahayakan masyarakat. Dikutip dari 

detiknews.com sebanyak 27 narapidana yang 

baru dibebaskan per Selasa (21/4) kembali 

berulah setelah dibebaskan. Ternyata benar 

bahwa kecemasan masyarakat  selama ini 

terbukti. Untuk menekan agar para narapidana 

ini tidak kembali melakukan kejahatannya. 

Bareksrim sebagai garda terdepan yang 

mengurusi masalah kriminal ini, akan 

memasukkan kembali para narapidana yang baru                        

                                                                                           

 

 

 

 

saja bebas kembali ke penjara, hal ini merupakan 

penerapan dari instruksi Menkumham sendiri. 

Ditinjau dari hukum pidana maka  para 

narapidana yang kembali berulah ini akan terjerat 

pasal 486 mengenai kententuan residivis 

(mengulangi kejahatan yang sama). Dimana 

nantinya pidana para narapidana akan ditambah 

sepertiga dari pasal yang dijatuhi sebelumnya. 

Misalnya, Fulan merupakan salah satu 

narapidana karena melakukan tindak pidana 

pencurian. Setelah keluar keputusan 

Menkumham mengenai pembebasan narapidana, 

ia termasuk orang yang dibebaskan sesuai 

Keputusan itu. Kemudian satu minggu setelah 

dibebaskan si Fulan kembali melakukan tindak 

pidana pencurian. Maka nantinya hukuman yang 

diberikan adalah pidana pencurian ditambah 

sepertiga hukuman sebelumnya. 
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Pencurian diatur dalam  pasal 362 

"Barangsiapa mengambil barang yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 

hukum, diancam karena pencurian, dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana denda paling banyak sembilan ratus 

rupiah." 

Dari pasal tersebut, maka semula si Fulan 

akan dipidana lima tahun penjara karena 

pencurian. Namun karena si Fulan kembali 

melakukan tindakan itu setelah dibebaskan, maka 

dia akan dipidana sesuai dengan tindak pidana 

yang ia lakukan (pencurian) ditambah sepertiga 

pidana sebelumnya. Hukuman yang kira-kira 

akan diterimanya adalah pidana penjara lima 

tahun ditambah satu tahun delapan bulan 

(residivis). Jadi total hukumnya adalah enam 

tahun delapan bulan. Hukuman atau pidana bisa 

saja berubah sesuai keputusan hakim. 

Keterangan: 

• Pidana penjara lima tahun = Berdasarkan 

tindak pidana pencuria yang ia lakukan 

• Pidana tambahan satu tahun delapan 

bulan = Berdasarkan residivis yang 

dikenakan padanya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menerima karya pembaca baik berupa artikel, opini, 

pantun, puisi, pidato, dan cerita. Karya yang dikirim 

adalah karya orisinil penulis, dan tulisan menjadi 

tanggungjawab penulis. Kirim karya tuliske alamat: 

• Email  : qiyamullughah@gmail.com 

• Fb  : qiyamullughahFasih 

• Instagram : qiyamullughah_fasih 

• whatsApp : 0823-6201-3402 

nb: karyadikirimdenganmencantumkannama , institusi, 

pekerjaan, dan no hp atau wa. 
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3.0 Beberapa Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Memenangkan Beberapa               4.0. Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Semester VII 

Cabang Perlombaan 
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KABAR GEMBIRA!!! 

Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum IAIN Kota 

Padandsidempuan Kembali Membuka Pendaftaran 

Mahasiswa/I Baru Tahun Kademik 2020/2021. 

Bagi Adik-Adik Lulusan Sma, SMK / MA Sederajat, 

Ayoo…..Segera Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga. 

Mariii… Belajar Syari’ah 

 
                   Kunjungi Website Kami: 

https://www.iainpadangsidimpuan.fasih.ac.id 

 

 

 

Information: 

 

Kuliah  : 14 September 2020 

Asrama : 5, 6, 7 September 2020 

KRS  : 15 Juli-11 September 2020 

Pembayaran UKT : 1 Juli-10 September 2020 

 

 

 

UM-MANDIRI 

 

1 Juli-26 Agustus  Pendaftaran 

28-30 Agustus  Ujian 

31 Agustus   Pengumuman 

1-4 September  SPP dan Daftar Ulang 
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