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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM 

KHUSUS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG 

(Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN. Gns) 

 

Oleh 

YUDHISTIRA GILANG PERDANA 

 

Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam 

undang-undang adalah kasus penebangan kayu tanpa izin yang diputus di 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 432/Pid.Sus/2014/PN. Para terdakwa 

dituntut Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh 

undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas 

minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data 

primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara. Analisis data 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara 

kualitatif.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh 

undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam 

persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek 

yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar 

diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda 

dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus 

mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang 

ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim 

adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). Pandangan hakim 

yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh 

undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas 

minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan 

antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya karena hakim 

yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara 

otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim 

menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara 
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otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu 

pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya 

berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik 

keadilan. 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam pertimbangan 

hukum hakim dalam mejatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang 

ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya 

saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi 

kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan 

perundang-undangannya. Disarankan kepada hakim yang berpandangan pro 

bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang 

ditentukan oleh undang-undang, pada saat dihadapkan dengan kasus pidana yang 

pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus hakim harus 

fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk 

melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum 

serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang 

bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. 

  

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Batas Minimum Khusus, Perusakan Hutan. 
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MOTO 

 

                           هللا                   
 

 

                                                                                             
                          

                                                                      

(Jika Allâh menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan 

kamu; jika Allâh membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka 

siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allâh sesudah itu? 

Karena itu hendaklah kepada Allâh saja orang-orang mu’min bertawakkal. 

Qs.3:160) 
 

 

“Raise your words, not your voice” 

(Jallaludin Rumi) 

 

“Orang yang tenang, memiliki pikiran yang sibuk” 

(Stephen Hawking) 

 

“Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, 

engkau harus menanggung pahitnya kebodohan” 

(Pythagoras) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Hal ini berarti bahwa segala suatu perbuatan harus didasarkan dan memiliki 

konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

 

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), kekuasaan kehakiman 

merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum 

postitif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, 

penilaian, dan penetapan nilai prilaku manusia tertentu serta menentukan nilai 

situasi konkret yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai 

patokan objektif.
1
 

 

Penegakan supremasi hukum yang merupakan salah satu amanat reformasi, 

hingga saat ini masih dalam proses menuju kearah sebagaimana yang diharapkan 

banyak pihak. Salah satu faktor penghambat lajunya pencapaian tujuan tersebut, 

adalah akibat dari sistem kekuasaan represif, sehingga wajah hukum terutama 

dalam praktik peradilan menjadi carut-marut dan cenderung tidak sehat. Hal ini 

disebabkan hukum belum menjadi panglima dan yang menjadi panglima, 

seringkali kekuasaan semata. Dalam konteks tersebut, sudah tentu yang menjadi 

                                                           
1
 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 93. 
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sorotan utama adalah aparat penegak hukum yang berada di dalam ruang 

lingkupperadilan. Pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan 

peradilan tersebut, secara populer disebut hakim.
2
 

 

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat 

penting di dalam pelaksanan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan 

ataupun  kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di  

pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang  menyatakan 

bahwa kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik  Indonesia.  

 

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang 

dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum 

dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang 

berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak 

manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.
3
 

 

Memutus menurut hukum adalah tugas pertama dan terakhir seorang hakim. 

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan  hakim. Hukum 

                                                           
2
 Dudu Duswara Machmudin, 2006, Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara 

Di Pengadilan, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta. 

hlm 51. 
3
 Ahmad Rifai, 2014, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta. hlm. 2. 
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sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran (output) putusan, harus dapat mewujudkan 

keadilan, ketertiban, ketentraman, dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan hukum 

dan tujuan hukum, maka ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu 

sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan 

hukum.
4
 

 

Hakim mempunyai kekebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 

(strafsoort) sesuai dengan kehendaknya, karena pada asasnya hukum pidana 

positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman  sanksi 

pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum,  maksimal 

umum, maksimal khusus, dan minimum khusus (untuk masing-masing tindak 

pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan 

kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman  pemberian 

pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini  dipandang pula 

sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. 

 

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para  pelaku 

kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana  yang diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP), yaitu berupa 

putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan  hukum, dan putusan 

pemidanaan. 

 

                                                           
4
 Makalah Ketua Mahkamah Agung, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Dalam Varia Peradilan 

Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 245 Januari 2007, Jakarta, IKAHI, hlm. 8. 
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Bentuk pidana atau hukuman  yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5
, yaitu : 

a. pidana pokok : 

1. pidana mati 

2. pidana penjara 

3. pidana kurungan 

4. pidana denda 

b. pidana tambahan : 

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu 

2. perampasan barang yang tertentu 

3. pengumuman keputusan hakim 

 

 

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang 

dihadapkannya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu 

peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peraturan perundang-undangan 

ternyata tidak cukup dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, 

maka hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber 

hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum 

tidak tertulis (living law).
6
 

 

Penebangan ilegal adalah istilah dalam kehutanan yang juga disebut dengan 

pencurian kayu, termasuk aktivitas lainnya seperti transportasi, transaksi, dan 

pemrosesan kayu yang di luar ketentuan hukum. Prosedur penebangan sendiri bisa 

dikatakan ilegal jika dilakukan dengan cara menebang spesies pohon yang 

dilindungi, atau menebang dalam jumlah melebihi yang diizinkan.
7
Dalam Pasal 

82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan pidana minimal dari pasal tersebut 

                                                           
5
 R. Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor. hlm. 34. 
6
 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm. 6. 

7
https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_kayu(diakses tanggal 30 november 2015, pukul 14.13 

WIB) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_ilegal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_kayu
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adalah 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 

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

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah. Dalam putusannya, hakim 

memutus dibawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang 

tersebut, yaitu 7 (tujuh) bulan. 

 

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu 

untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan 

pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan 

pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang 

sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.
8
 

 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman menjelaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat”.
9
 

 

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan 

masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan  yang dimilikinya itu, 

diharapkan hakim dapat mengambil keputusan  berdasarkan hukum yang berlaku 

dan juga berdasarkan keyakinannya  yang seadil-adilnya serta memberikan 

manfaat bagi masyarakat”. 

 

                                                           
8
 Erna Dewi, 2011, Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Peneribit  Pustaka Magister, Semarang, hlm. 8.  
9
 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimum khususyang diatur dalam 

undang-undang adalah kasus penebangan kayu tanpa izin yang diputus di 

pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns yang 

dilakukan oleh Terdakwa I bernama UJANG ZULFITA Bin WAJARI, tempat 

lahir Bandar Lampung, umur 49 Tahun, bertempat tinggal di Dusun V RT/RW 

015/005 Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Tengah, 

agam Islam, pekerjaan sebagai Petani. Dan Terdakwa II bernama AMRIZAH Bin 

UJANG ZULFITA, tempat lahir Mulyosari, umur 19 tahun, kebangsaan 

Indonesia, tempat tinggal di Dusun V RT/RW 015/005 Desa Mulyosari Kecamata  

Tanjung Sari Kabupaten Lampung Tengah, agama Islam, dan tidak bekerja. Para 

terdakwa dituntut Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

 

Putusan pengadilan itu antara lain: 

1. Menyatakan Terdakwa I UJANG ZULFITA Bin WAJARI dan Terdakwa II 

AMRIZAH Bin UJANG ZULFITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Penebangan kayu tanpa izin”. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I UJANG ZULFITA Bin WAJARI dan 

Terdakwa II AMRIZAH Bin UJANG ZULFITA oleh karena itu dengan 

pidana masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing 

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh para 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan 
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 

- 3 (tiga) bilah senjatatajam jenis golok 

- 2  (dua) potong kayu rimba dengan ukuran 10 cm dan panjang 50 cm dan 

diameter 5cm sekitar 60 cm 

Dirampas untuk dimusnahkan 

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 

 

Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan 

putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman 

pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan 

pidana yang di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan 

dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Karena besar 

kecilnya kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut diatur dalam sebuah 

undang-undang akan tetap dihukum.  

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalah 

terkait Analisis Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Batas Minimum 

Yang Ditentukan undang-undang sebagaiberikut: 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan 

yang akan dikemukakan penulis antara lain: 

a. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di 

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang?  

b. Bagaimanakah pandangan terhadap hakim yang menjatuhkan pidana di 

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup terkait substansi hukumnya dalam kajian ilmu hukum pidana, 

dengan obyek penelitian terkait Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas 

Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-undang (Studi Putusan PN 

Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN.Gns), tempat penelitian menurut wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan kepada data penelitian rentan 

waktu 2015-2016. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. 
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b. Untuk mengetahui pandangan terhadap hakim yang menjatuhkan pidana  di 

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoris dan kegunaan praktis, 

yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana mengenai Analisis 

Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimimum KhususYang Ditentukan Oleh 

Undang-Undang. 

b.  Kegunaan Praktis 

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan 

wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau 

bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari 

hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap 

demensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
10

 Teori yang digunakan 

didalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori dan aliran-aliran yang 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 125 
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berhubungan dengan Analisis Penjatuhan PidanaDi Bawah Batas Minimum 

Khusus Yang Ditentukan Undang-undang 

 

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka 

dalam hukum pidana, mengemukakan teori tujuan pemidanaan atau penghukuman 

dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:
11

 

1. Absolut 

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana semata-mata 

karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 

orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun dasar pembenarannya dari 

penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena 

itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. 

Adapun ciri-ciri dari teori ini adalah: 

a. Tujan pidana adalah semata-mata pembalasan. 

b. Pembalasan adalah tujuan utama didalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain. 

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. 

e. Pidana melihat kebelakang. 

2. Relatif 

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai 

tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Dengan 

                                                           
11

 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana  Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta, hlm. 56. 

(Sebagai dikutip Marwan Effendy. Ibid.) 
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demikan pidana bukanlah sarana untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun ciri-ciri dari teori 

relatif adalah: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan. 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

si pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. 

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan.  

3. Gabungan 

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori 

gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang 

dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidaan. Teori ini 

berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan 

teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar 

pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:
12

 

a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, 

mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka 

terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari 

sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. 

                                                           
12

 Muladi & Barda Nawawi Arif,  1992,  Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Alumni: 

Bandung, hlm.19 (Sebagaimana dikutip Marwan Effendy, ibid, hlm.93) 
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b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan 

pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki 

tujuan yang dikehendaki. 

c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni 

mempertahankan tertib hukum. 

 

Dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang 

dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, 

juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan 

terpidana. 

 

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, menurut Mackenzie, 

yaitu :
13

 

 

a. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti 

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak 

penggugat dan pihak tergugat. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana ataupun perdata. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim 

dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi 

daripada pengetahuan dari hakim. 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam 

                                                           
13

 Ahmad Rifai, Op Cit. hlm. 105. 
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kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi daru putusan hakim. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal-hal yang dapat membantunya 

dalam mengahadapi perkara-perkara yang dihadipinya sehari-hari, karena 

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, 

yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

e. Teori Ratio Decidendi  

Teori didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan. 

 

Praktek penegakan hukum di Indonesia yang terkesan saklek atau sangat 

positivistik sehingga mengabaikan kondisi masyarakat dilapangan. Dalam praktek 

penegakan hukum yang demikian hakim digambarkan hanya sebagai “corong 

undang-undang” sehingga seringkali putusan-putusannya tidak mencerminkan 

nilai-nilai keadilan.
14

 

 

Konsep “hakim adalah mulut (corong) undang-undang” turunan konsep yang 

menghendaki hukum hanyalah undang-undang atau hukum tertulis yang tersusun 

secara lengkap dalam kitab-kitab undang-undang (kodifikasi). Diluar kitab hukum 

tidak ada hukum. Jika ada hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan, baru 

akan diperlakukan sebagai hukum apabila ditunjuk undang-undang.
15

 

 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman menjelaskan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.
16

 Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

                                                           
14

 Mahrus Ali, 2013, Membumikan Hukum Progresif, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. hlm.2. 
15

 Makalah Ketua Mahkamam Agung, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, op cit, hlm 7. 
16

 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk 

menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan 

selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

 

Jika undang-undang tidak lengkap ataupun kurang jelas, maka hakim harus 

mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan 

hukum (rechtsvinding). Penemukan hukum lazimnya diartikan sebagi proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi 

tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. 

Kewajiban menemukan hukum semata-mata untuk keadilan didorong oleh 

beberapa faktor, yaitu:
17

 

a. Hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya terlukis secara 

tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. 

b. Karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan 

tidak jelas atau bertentangan dengan dengan ketentuan lain, yang 

memerlukan “pilihan” agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil. 

c. Akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang 

tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. 

d. Kewajiban menemukan hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas 

hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau 

permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang 

mengatur. 

 

Selain dalam bentuk menemukan arti atau makna suatu ketentuan undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada menemukan hukum meliputi 

juga menemukan hukum dari putusan hakim yang terdahulu, dan menemukan 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini sekaligus berarti perluasan 

pengertian hukum, dari yang semata-mata undang-undang atau peraturan 

                                                           
17

 Makalah Ketua Mahkamah Agung, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Op Cit, hlm 10 
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perundang-undangan melainkan termasuk juga kaidah-kaidah hukum 

yurisprudensi dan hukum tidak tertulis lainnya.
18

 

 

2. Konseptual  

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.
19

 

a. Hakim menurut undang-undang didefinisikan sebagai pejabat peradilan 

negara yang diberiwewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
20

 

b. Putusan (vonnis) adalah putusan hakim, keputusan pengadilan.
21

 Sedangkan 

menurut KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan, 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.
22

 

c. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim. Dalam masalah penjatuhan pidana atau 

hukuman kepada terdakwa, baik perundang-undangan sendiri, yurisprudensi 

ataupun ilmu hukum dan doktrin tidak memberikan atau menjelaskan secara 

pasti teori manakah yang akan digunakan oleh hakim untuk menetapkan 

hukuman. Jadi hakim diberikan kebebasan untuk memilihnya.
23

 

d. Pidana Minimum Khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat 

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan diatur dalam pasal-pasal secara 

                                                           
18

Ibid 
19

 Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 132. 
20

 Pasal 1 angka 8 KUHAP 
21

 Yan Pramadya Puspa, 1997, Kamus  Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 884. 
22

 Pasal 1 angka 11 KUHAP 
23

 Oemar Seno Adji, 1984, Hukum-Hukum Pidana, cet. 2, Erlangga, Jakarta, hlm. 12. 
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khusus.Seperti misal pada Pasal 82 Ayat (1) huruf b yaitu orang perseorangan 

yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pidana penjara 

paling singkat tersebut adalah yang dimaksud pidana minimum khusus. 
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E.  Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis 

menyusun dalam beberapa bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika 

penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan pustaka yang mengemukakan pengantar dalam pemahaman 

mengenai pengertian penjatuhan pidana, kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim, 

konsep keadilan dan batas minimum khusus. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu 

langkah-langlah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang 

pendekatan masalah. Sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan 

dari pengolahan data serta analisis data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam 

tulisan ini melalui data primer, sekunder dan hasil penelitian yang diperoleh 

penulis mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di 

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan 
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penerapan sanksi terhadap hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas 

minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang mengarah pada 

inti penjelasan keseluruhan dari masukan terhadap bahan  yang telah dikaji oelh 

penulis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Penjatuhan Pidana 

 

Berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, dalam proses 

pelaksanaannyadilakukan oleh hakim, setelah melalui musyawarah majelis hakim 

itu sendiri, yakni sesudah tahap proses penuntutan oleh penuntut umum, lalu 

pembelaan oleh terdakwa/penasehat hukumnya, selanjutnya jawaban oleh 

penuntut umum atas pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya, telah 

berakhir atau selesai dilakukan. Dengan kata lain kalau tahap proses penuntutan, 

pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tiba saatnya hakim ketua menyatakan 

“pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan 

ke tahap musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan 

pengadilan. 

 

Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi lainnya 

seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sebagainya. Oleh 

karena itu, sanksi pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika 

sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan 

mempunyai fungsi yang subsidair. Sanksi pidana dijatuhkan kepada orang bukan 

hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan yang merupakan tujuan 

dari pemidanaan. Oleh karena itu masalah pidana dan pemidanaan perlu disoroti 
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karena menyangkut hak asasi harkat dan martabat manusia berkaitan dengan 

ukuran dan jenis atau macam pidana serta tujuan pidana.
24

 

 

Berkaitan dengan putusan pidana, dalam pasal 10 KUHP membagi jenis pidana 

pokok dan pidana tambahan, yaitu : 

a. pidana pokok : 

1. pidana mati 

2. pidana penjara 

3. pidana kurungan 

4. pidana denda 

 

b. pidana tambahan : 

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu 

2. perampasan barang yang tertentu 

3. pengumuman keputusan hakim 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KHUP diatas, Indonesia hanya mengenal 

pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai penjelasan masing-masing jenis 

pidana adalah sebagai berikut: 

1. Pidana mati, yang dimaksud dengan pidana mati adalah jenis pidana yang 

terberat menurut hukum positif Indonesia. Dalam penjelasan KUHP 

Indonesia dikatakan, bahwa pidana mati ini masih diperlukan, antara lain 

karena adanya keadaan khusus yaitu bahaya gangguan atas ketertiban 

hukum.
25

 Seiring perkembangan waktu akibat dirasakan bertentangan dengan 

hak asasi manusia yaitu hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta 

                                                           
24

 Diah Gustiani Maulani Dkk,2013, Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyaraktan Di Indonesia, 

PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 1. 
25

 Erna Dewi, 2011, Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. 21. 



21 
 

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka pidana mati dalam 

konsep RUU KUHP 2012, tidak dimasukkan sebagai pidana pokok.
26

 

2. Pidana penjara, adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan 

pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau 

dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Pada umumnya hukuman pidana 

penjara dijalani dalam suatu ruangan tertentu. Pidana penjara ini dapat untuk 

seumur hidup atau untuk sementara waktu.
27

 

3. Pidana kurungan, hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga 

bersifat perampasan kemerdekaan seseorang berupa pembatasan kebebasan 

bergerak dari terpidana yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan 

dengan tujuan agar terpidana tersebut menjadi lebih baik perilakunya, serta 

tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pidana kurungan biasanya 

dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari 

pidana denda. 

4. Pidana denda, adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk 

mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan 

pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada dasarnya pidana denda hanya dapat 

dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. 

5. Pidana tutupan, dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana 

pokok berdasarkan UU No. 46 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. 

                                                           
26

 Diah Gustiniati Maulani, Op Cit, hlm. 43. 
27

Ibid, hlm. 44. 



22 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, terdapat beberapa larangan dalam Pasal 12, 

antara lain:
28

 

Setiap orang dilarang:  

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan;  

b.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; 

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau 

memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;  

e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;  

f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, 

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 

berwenang;  

g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

h.  memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar;  

 

 

Ketentuan pidananya antara lain:  

Pasal 82  

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a;  

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah). 

 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 

kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
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bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

 

(3) Korporasi yang  

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a;  

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c  

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

 

 

B. Kekuasaan Kehakiman dan Kebebasan Hakim  

 

1. Hakim 

 

Hakim (Pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan 

pidana (criminal justice system) Di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan 

bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa 

hakimdan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan 

kehakiman yang diatur dalam undang-undang.
29

 

 

Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam 

hal ini adalah seorang terdakwa. Ditangannya seorang terdakwa bisa saja dijatuhi 

pidana mati, dihukum seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala 
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kesalahan. Di dalam KUHAP sendiri, khususnya sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal dengan 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. 

 

Adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas 

menentukan timbulnya keyakinan  dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang 

dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Apabila suatu peristiwa 

hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan 

kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa. Namun kenyataannya, tidak 

ada atau hampir tidak ada, suatu peristiwa hukum secara tepat terlukis dalam suatu 

kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang-undang (hukum) 

dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan 

rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus 

sebagai mana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum. Hakim dalam fungsi 

menemukan hukum bertindak sebagai yang menterjemahkan atau memberi makna 

agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai 

dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menterjemahkan atau 

memberi makna ini lazim disebut menemukan hukum atau “rechtsvinding”.
30

 

 

Keyakinan hakim yang subyektif ini tidak serta merta mempunyai arti bahwa 

hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim 

haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Dimana menurut 
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Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh 

keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak.
31

Dapat dikatakan bahwa 

keberadaan hakim di dalam sistem peradilan  pidana sangatlah penting di dalam 

rangka menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang 

diambilnya. 

 

2. Kekuasaan Kehakiman 

 

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pada 

umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan seringkali kita sadari kita 

melaksanakan hukum. Setiap hari dalam kita mencukupi kebutuhan hidup kita 

sehari-hari kita melaksanakan hukum. Hanya dalam hal terjadi pelanggaran 

hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada 

penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Dalam hal ada pelanggaran hukum 

pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.
32

 

 

Secara khusus tentang kekuasaan kehakiman itu sendiri telah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setelah 

sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahannya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia.  

 

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu 

menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kepadanya.
33

 Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim 

merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan 

kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini dapat dikatakan sebagai alat negara 

penegak hukum, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi sifat dan 

tempatnya menurut hukum ketatanegaraan berbeda dengan kedua institusi 

tersebut. Kekuasaan kehakiman terletak dalam bidang yudikatif dengan kebebasan 

yang diatur dalam undang-undang. 

 

Di dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan 

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. 

 

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung 

berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang membawahi semua 

lingkungan peradilan di Indonesia, baik lingkungan peradilan umum, peradilan 

agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara. 
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Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam 

melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian 

atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-

pihak lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi 

hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang yudisial, yaitu dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak 

yang berperkara. Lebih lanjut kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan 

hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan.  

 

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman haruslah disertai dengan 

integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak 

maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi 

peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit 

tersentuh hukum. 

 

Kemandirian kekuasaan kehakiman disini dapat dibedakan menjadi tiga macam 

yaitu :
34

 

a. Kemandirian lembaganya.  

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan 

lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu 

institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu apakah lembaga 

peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi 

terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga lain 

ataukah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan, dan lembaga-lembaga lainnya, dan juga apakah lembaga 

peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarki ke atas secara formal, 

dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi 

kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. 

b. Kemandirian proses peradilannya 

Kemandirian proses peradilan disini terutama dimulai dari proses 

pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. 
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Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada 

atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar 

kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya 

proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Kemandirian hakimnya 

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara 

fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam 

menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim 

dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim 

dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak 

lain dalm proses peradilan. 

 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman 

pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
35

 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam hakim itu 

sendiri.  

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses 

penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama 

berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun 

faktor-faktor eksternal yang berpengaruh tersebut meliputi hal-hal yakni : 

a. peraturan perundang-undangan 

b. adanya intervensi terhadap proses peradilan 

c. hubungan hakim dengan penegak hukum lain 

d. adanya berbagai tekanan 

e. faktor kesadaran hukum 

f. faktor sistem pemerintahan (politik). 

 

 

3. Doktrin Kebebasan Hakim 

 

Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak dan 

berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya, 

hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa 
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kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
36

 

 

Kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya, hakim 

dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak 

para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Kalaupun kebebasan hakim itu 

bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.
37

 

 

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di 

Indonesia itu sendiri telah dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-

Undang Dasar 1945, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang. Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir diganti lagi dengan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

Memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim 

memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian. Segalanya diserahkan pada 

pandangannya ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya 

terdakwa. Tentu hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan 

maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 
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Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang 

dihadapinya, termasuk pula bebas dalam penemuan hukum, namun kebebasan 

yang dimaksud tersebut tidaklah mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan.  

Pembatasan-pembatasan tersebut antara lain : 

a. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum  

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan 

hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret. Hal ini sejalan dengan 

asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas 

yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan 

bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang 

telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. 

 

Segala putusan hakim /pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan 

dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber  hukum tidak tertulis 

yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

b. Hakim memutus semata-semata untuk keadilan 

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, 

melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau 

mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat 

menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum 

demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, 

tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata 
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untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-

wenang.  

 

Undang-undang telah mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap 

berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (general principle of law) dan 

asas keadilan umum (the general principle of natural justice). 

 

Di dalam praktik tidak jarang sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur 

dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak 

lengkap dan tidak jelas. Memang tidak ada hukum atau perundang-undangan yang 

sangat lengkap atau jelas sejelas-jelasnya. Fungsi hukum adalah untuk melindungi 

kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan 

kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. 
38

 

 

Jika hakim dihadapkan situasi yang demikian maka hakim tidak diperbolehkan 

menolak perkara, hal ini telah diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan : “Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.”
39

 Justru sebaliknya hakim harus memeriksa dan memutus perkara 
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tersebut dengan melakukan penemuan hukum, bahkan kalau perlu dengan jalan 

menggunakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
40

 

 

Hal ini dikarenakan dengan adanya peraturan hukum yang tidak jelas maka harus 

dijelaskan dan yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan 

hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, yang 

mengatakan :
41

 

“Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus 

mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan 

hukum (rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan 

penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.” 

 

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo juga menyatakan, sebagai ajaran tentang 

kebebasan hakim, ajaran bahwa hakim tidak hanya corong pembentuk undang-

undang saja, tetapi secara otonom, mencipta, menyelami proses kemasyarakatan.
42

 

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar 

aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga 

dapat diwujudkan putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung 

aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.  
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Istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada,
43

 

jadi hakim tinggal mencari dan kemudian menerapkan dalam peristiwa konkrit. 

Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim 

berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat agar 

tidak terjadi kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan undang-undang 

(wet vacuum). Adapun penciptaan hukum berkonotasi hukumnya sudah ada, tetapi 

tidak atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru 

sebagai penyempurna dan atau pengganti hukum yang sudah ada.
44

 

 

Istilah penemuan hukum lebih sering digunakan oleh para hakim dan para 

pembentuk hukum digunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang, namun 

dalm perkembangannya penggunaan istilah tersebut saling membaur antara 

keduanya. 
45

 

 

Sudikno Metokusumo menyatakan bahwa ada bebarapa istilah yang sering 

dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu :
46

 

1. Rechtsvorming (Pembentukan Hukum) yaitu merumuskan peraturan-

peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan 

oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai 

pembentuk hukum (judge made law) kalau putusannya menjadi yurisprudensi 

tetap (vaste jurisprudence) yang diikuti oleh para hakim dan menjadi 

pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya. 

2. Rechtstoepassing (penerapan hukum) yaitu menerapkan peraturan hukum 

yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkrit harus 

dijadikan peristiwa hukumterlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat 

diterapkan. 

3. Rechtshandhaving (pelaksanaan hukum) dapat berarti menjalankan hukum 

baik ada sengketa/pelanggaran maupun tanpa sengketa. 
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4. Rechtsschepping (penciptaan hukum) berarti bahwa hukumnya sama sekali 

tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. 

5. Rechstvinding (penemuan hukum atau law making) dalam arti bahwa bukan 

hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali 

dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (das sollen) baik tertulis 

ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa prilaku atau peristiwa (das sein). 

 

 

Bambang Sutiyoso mengemukakan bahwa istilah penemuan hukum 

(rechtsvinding) dengan pembentukan hukum (rechtsvorming) mempunyai 

perbedaan. Rechtsvinding dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi 

hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari dan ditemukan. Sedangkan 

rechtsvorming dalam arti hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada 

pembentukan hukum, sehingga terdapat penciptaan hukum juga.
47

 

 

Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi 

menemukan hukum hanya dapat dilakukan dengan instrumen atau cara-cara 

tertentu. Instrumen atau cara menemukan hukum mencakup metode 

interpretasi/penafsiran, analogi, konstruksi hukum, dan argumentum a contrario. 

Setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis 

yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang 

atau peraturan perundang-undangan dapat tercermin secara tepat, benar, adil, serta 

wajar (reasonable) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum. 

 

1. Metode Interpretasi Hukum 

 

Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang 

memberikan suatu penjelasan secara gamblang tentang teks undang-undang, agar 

ruang lingkup kaidah undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa 
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hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan 

hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran 

aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.
48

 

 

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha 

memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang 

jelas maksudnya. Ada beberapa contoh metode interpretasi hukum, antara lain : 

a. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata kedalam undang-

undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi 

gramatikla ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu 

teks aturan perundang-undangan. Makna ketentuan undang-undang dijelaskan 

menurut bahasa sehari-hari yang umum.
49

 Metode interpretasi ini disebut juga 

metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh 

hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan 

hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks 

yang kabur ataupun kurang jelas.
50

 

b. Interpretasi Historis 

Setiap undang-undang mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan 

menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu peraturan 

perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, dan oleh 
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karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran 

pasal tertentu itu dirumuskan.
51

 

 

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wet historich) adalah mencari 

maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh 

pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu. 

c. Interpretasi Sistematis 

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang 

sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak 

satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan 

seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannnya 

dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh 

menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum 

suatu negara. Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya didalam 

suatu negara dianggap sebagai suatu sistem yang utuh.
52

 

d. Interpretasi Teologis/Sosiologis 

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum 

ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa 

yang ingin dicapai dalam masyarakat. Itu sebabnya maka interpretasi teologis 

juga sering disebut juga sebagai interpretasi sosiologis. Disini, peraturan 

perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang 

baru. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai 

alat untuk memecahklan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan 
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waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan 

yang baru.
53

 

e. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan 

antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak mencari 

kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat kasus-kasus yang 

menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional 

sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum untuk beberapa negara.
54

 

f. Interpretasi Futuristik/Antisipatif 

Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat 

antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (ius 

constitutum) yang berpedoman pada  undang-undang yang belum mempunyai 

kekuatan hukum
55

 (ius constituendum) seperti suatu rancangan undang-

undang (RUU) yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim 

yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).
56

 

g. Interpretasi Interdisipliner 

Metode interpretasi Interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila ia 

melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut 

berbagai disiplin ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum 

administrasi, dan hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran 
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yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-

asashukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.
57

 

h. Interpretasi Multidisipliner 

Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan berusaha 

membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim juga harus 

mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu 

lain diluar disiplin ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan 

verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan suatu 

putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari 

keadilan. Biasanya hakim akan mendatangkan para ahli atau pakar dalam 

disiplin ilmu yang terkait untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi 

ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah.
58

 

 

2. Metode Konstruksi Hukum 

 

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum oleh hakim dikenal juga 

metode konstruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia 

dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum) atau 

kekosongan undang-undang (wet vacuum), karena pada prinsipnya hakim tidak 

boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau 

belum mengaturnya (asas ius curia novit). Hakim harus tegas menggali dan 

menemukan hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, karena 
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sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.
59

 

 

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa 

konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan 

kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan 

kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap 

peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai 

kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari 

keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara 

pemerintahan dan masyarakat luas.  

 

Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan 

pertimbangan hati nuraninya. Untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacuum), 

hakim harus melakukan konstruksi antara sistem formal dan sistem materiil 

hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, 

hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pembenaran 

dari putusan yang dijatuhkannya. 

 

3. Metode Argumentasi 

 

Ada beberapa penemuan hukum melalui metode argumentasi yang dikenal selama 

ini, yaitu :
60

 

a. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi)  
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Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi 

yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik 

yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. 

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang 

lingkupnya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada 

peristiwanya hakim akan memperluas dengan metode argumentum per 

analogiam atau analogi. Dengan analogi maka peristiwa serupa, sejenis atau 

mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
61

 

 

Akan tetapi, yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara hukum 

(rechtstaat) dan ahli hukum diduni tidak menerima analogi untuk diterapkan 

dalam hukum pidana, sehingga hal ini berpengaruh pada asas legalitas dalam 

hukum pidana, yang tidak membolehkan sifat retroaktif atau berlaku surut 

suatu perundang-undangan.
62

 

b. Penyempitan hukum 

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang  lingkupnya terlalu 

umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap 

suatu peristiwa tertentu (penyempitan hukum, rechtsverfijning). Dalam 

menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau 

penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya 

umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus 

dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. 

 

 

                                                           
61

 Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm. 177. 
62

 Ahmad Rifai, Op Cit, hlm 76 



41 
 

c. Argumentum a Contrario 

Menemukan hukum dengan mempertimbangan bahwa apabila undang-

undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan 

itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku 

kebalikannya, ini merupakan metode argumentum a contrario. Ini merupakan 

cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada 

perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa 

yang diatur dalam undang-undang.
63

 

 

4. Metode Hermeneutika Hukum 

 

Esensi pengertian hermeneutika adalah ilmu atau seni meng-Interpretasikan 

“teks”, sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika merupakan 

aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami “sesuatu”. 

Kata-kata “teks” dalam hal ini mengarah pada teks hukum atau peraturan 

perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum. 

 

Fungsi dan tujuan hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk 

bringing the unclear into clarity (memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya 

lebih jelas). Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan 

hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara 

kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang 

harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah 
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danmenginterpretasikan kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk 

paradigma dari teori penemuan hukum saat ini.
64

 

 

Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-

peraturan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan 

hukum dan pembentukan hukumnya. Metode hermeneutika hukum sangat 

berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambahkan 

makna orisinal dari teks hukum. Oleh karena itu, hermeneutika hukum berfungsi 

sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundang-undangan 

yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta 

akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

dipengadilan.
65

 

 

C. Konsep Keadilan Hukum Pidana 

 

Pengadilan yang merupakan representasi dari penegakan hukum dinilai banyak 

memberikan putusan-putusanyang tidak mencerminkan keadilan. Kegagalan 

pengadilan dalam mewujudkan tujuan tersebut mengakibatkan semakin 

meningkatnya ketidakpercayaan dan derasnya arus penentangan dari masyarakat 

terhadap lembaga ini. Arus pertentangan masyarakat ini menunjukkan adanya 

hubungan yang sangat erat antara pengadilan dengan struktur sosial 

masyarakatnya. Oleh karena itu wajar saja kalau masyarakat mempunyai pendapat 
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sendiri terhadap keputusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan nilai-

nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
66

 

 

Keadilan pada dasarnya adalah abstrak hanya bisa dirasakan dengan akal dan 

pikiran serta rasionalitas dari setiap individu dan masrakarat. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya 

harus dapat memenuhi rasa keadilan serta memeberikan kemanfaatan bagi para 

pencari keadilan.  

 

Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. 

Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama 

diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada 

kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat 

undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas. Keadilan tidak 

berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pekasanaannya dapat kita lihat dalam 

perspektif pencarian keadilan. 

 

Berbagai pemikiran telah muncul sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan 

dalam penegakkan hukum, diantaranya adalah gagasan hukum progresif yang 

dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo yang bertemu secara esensial dengan gagasan 

keadilan substantif. Gagasan hukum progresif ini bermula dari kegelisahannya 

terhadap praktek penegakkan hukum di Indonesia yang sangat positivistik dan 

mengabaikan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam praktek penegakkan hukum 

yang demikian, hakim digambarkan hanya sebagai “corong undang-undang” 
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sehingga seringkali putusan-putusannya tidak mencerminkan nilai-nilai 

keadilan.
67

 

 

Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal sebuah 

undang-undang, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyut-denyut 

kehidupan masyarakat. Keadilan substantif tidak boleh secara hitam-putih 

diartikan sebagai keharusan mebuat vonis yang selalu keluar dari undang-undang. 

Keadilan substantif harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam 

masyarakat, tetapi sekaligus bisa menerapkan ketentuan undang-undang selama 

ketentuan di dalam undang-undang dirasa sudah adil.  

 

Putusan hakim yang sesuai dengan penemuan hukum dalam konteks hukum 

progresif adalah:
68

 

1. Putusan hakim tidak semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar 

menjadi corong undang-undang, meskipun memang seharusnya hakim harus 

selalu legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada undang-undang 

yang berlaku. 

2. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar 

memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong 

perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam 

pergaulan. 

3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran kedepan, yang mempunyai 

keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), dimana 

dalam hal suatu ketentuan unadng-undang yang ada bertentangan dengan 

kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan 

tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan 

pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai 

kebenaran dan keadilan. 

4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan 

negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk 

kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari 

keterpurukan dalam segala bidang kehidupan. 
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D. Batas Minimum Khusus Sanksi Pidana 

 

Sistem minimum khusus ini, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa menurut 

konsep buku 1 hanya dirumuskan atau dimungkinkan minimum khusus untuk 

pidana penjara, jadi tidak dimungkinkan untuk pidana denda.
69

 

 

Mengenai beberapa lama ketentuan minimum khusus (untuk pidana penjara) 

Konsep Buku 1 hanya memberikan petunjuk bahwa dapat lebih dari satu hari. Jadi 

tidak memberikan batas, berapa lamanya minimum khusus yang paling rendah 

atau yang paling tinggi. Mengingat masalah batas minimum khusus lebih bersifat 

“khusus”, maka lebih bersifat kasuistik dan subyektif, artinya setiap orang, bangsa 

atau negara akan mempunyai ukuran dan penilaian yang berbeda, yang didasarkan 

pada kepentingan masing-masing, khususnya kepentingan negara.
70

 

 

Ancaman pidana dan minimum khusus terdapat perbedaan dengan kitab undang-

undang yang berlaku saat ini, yakni:
71

 

a. Ancaman pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara 

adalah 1 (satu) tahun, hal ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut: 

1. Pidana penjara, merupakan salah satu jenis pidana yang dipandang cukup 

berat dan riskan. Oleh karenanya itu ada kecenderungan untuk menempuh 

kebijakan yang selektif limitatif dalam penggunaan pidana penjara. 

2. Bertolak dari pemikiran diatas, maka untuk memberi kesan atau gambaran 

bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan 
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memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/pemasyarakatan, 

maka digunakan ukuran bobotnya dinilai kurang dari 1 (satu) tahun 

dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara. 

b. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak 

dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana, dianutnya ancaman 

minimum khusus ini berdasarkan pada pokok pemikiran: 

1. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk 

delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya. 

2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi 

delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. 

3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat, 

maka minimum pemidanaan hendaknya dapat diperberat, maka minimum 

pidana hendaknya dapat diperberat, maka minimu pidanapun hendaknya 

dapat diperberat dalam hal-hal tertentu. 

 

Sedangkan mengenai pola “minimum khusus” untuk pidana dapat dikemukakan 

hal-hal sebagai berikut:
72

 

a. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, 

yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, 

membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang 

dikualiafisir atau diperberat oleh akibatnya, sebagai ukuran kuantitatif adalah 

delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun (sampai pidana mati) 

sejalan yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-delik itulah 

yang digolongkan “sangat serius” namun dalam hal-hal tertentu patokan itu 
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dapat diturunkan pada delik-delikk yang tergolong “berat” (yaitu yang 

diancam 4-7 tahun penjara). 

b. Lamanya minimum khusus, pada mulanya berkisar antara 3 sampai 7 tahun, 

kemudian berkembang menjadi berkisar antara 1 tahun sampai 7 tahun. 

c. Seperti halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman 

minimum khusus inipun dalam hal-hal tertentu harus dapat dikurangi atau 

diperingan, misalnya: 

1. Karena ada hal-hal yang memperingan pidana, terutama anak dibawah 

umur. 

2. Karena kesesatan atau kealpaan. Mengenai berapa jumlah 

pengurangannya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi diserahkan 

sepenuhnya kepada hakim. 

 

Menurut Erna Dewi, ada keuntungan dan kerugian dari sistem minimum khusus 

ini. Keuntungan diterapkannya sistem minimum khusus adalah:
73

 

a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu 

batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang 

dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana 

yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan. 

b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha 

merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses 

sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat. 
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c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal 

dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan 

memberikan kepuasan baik terhadap pelaku, korban juga masyarakat. 

d. Diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum 

dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai pihak pemutus 

perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina. 

e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik 

kriminal. 

 

Kerugian dari sistem minimum khusus antara lain: 

a. Hakim dalam melaksanakan tugasnya, terhadap jenis tindak pidana tertentu 

(yang diancam dengan minimum khusus) tidak mempunyai keleluasaan untuk 

menjatuhkan pidana dibawah standar minimum yang telah ditentukan. 

b. Dalam penerapannya dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kekakuan 

hukum. 

 

Sistem minimum khusus yang mempunyai dampak yang positif terutama terhadap 

poin c di atas untuk mengurangi adanya kemungkinan “disparitas pidana”. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan,
74

 bahwa perlunya 

minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kekurang 

puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan 

dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak 

pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan 

dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum 

dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan 

dibahas.
75

 Sedangkanpendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan 

melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam 

praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta 

yang konkrit mengenai analisis penjatuhan sanksi pidana yang lebih rendah dari 

batas minimal yang ditentukan undang-undang oleh hakim. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.Dalam penelitian 

data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka.dengan 

melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan 

asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan 
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menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.
76

 

Jenis data yangdiperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan 

maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, 

mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 

permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer,antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 

4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, 

danlaporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupunpenjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-

literatur maupun media massa dan lain-lain. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang 

akanditeliti.
77

 Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari 

populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Gunung Sugih 

dan Dosen Fakultas Hukum. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada dapat 

ditentukan responden berupa pengambilan sampel dari beberapa responden yang 

disesuaikan yang dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Berdasarkan 

responden yang menjadi informasi terdiri dari Hakim di Pengadilan Negeri 

Gunung Sugih dan Dosen Fakultas Hukum Unila, Adapunresponden dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih    : 1 orang 

b. Dosen pada Fakultas Hukum Unila bagian Hukum Pidana : 2 orang  + 

Jumlah         : 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara : 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, danmerangkum 

data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna 

melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara.Wawancara 

dilakukan dengan sistem terbuka terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang dan Dosen Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak 

yang berhubungan, kemudian data yang diperoleh melalui wawancara 

dikembangkan dan diperluas dengan tujuan untuk lebih memperkaya hasil 

penelitian 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing data, yaitu memilih data yang relevansinya bagi penelitian, 

kejelasanya, supaya memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dalampembahasan. 
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b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokokbahasan 

supaya mempermudah dalam melakukan analisis. 

c. Sistematisasi data, yaitu proses mengolah data yang diperoleh pada 

waktupenelitian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap 

inidata-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi 

dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan 

secara khusus. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas 

minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang lebih ditekankan 

kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam 

persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi 

mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, 

meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu 

dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus mengandung tiga 

aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah 

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). 

2. Pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus 

yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan 

pidana di bawah batas minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan 

dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang 

melingkupinya karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada 
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asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik 

keadilan.sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah 

kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik 

kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim 

akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan 

kapan harus berada di dekat titik keadilan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 

 

1. Disarankan dalam pertimbangan hukum hakim dalam mejatuhkan pidana di 

bawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim 

tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. 

Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan 

ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya.  

2. Disarankan kepada hakim yang berpandangan pro bahwa hakim dapat 

menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh 

undang-undang, pada saat dihadapkan dengan kasus pidana yang 

pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus hakim harus 

fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk 

melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum 

serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-

undang bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di 

masyarakat. 

 

70 
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