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Setiap pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau membiarkan sesuatu 

semestinya dipidana penjara paling lama 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 

335 Ayat (1) KUHP, tetapi dalam Putusan Nomor: 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. pelaku 

dipidana bersyarat. Permasalahan penelitian: (1) Mengapa hakim menjatuhkan 

pidana bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu? (2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana 

bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber 

penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Akademisi Bagian Hukum Pidana Unila dan 

Advokat di Bandar Lampung. Analisa data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah perbuatan terdakwa didorong 

oleh reaksi secara spontan atas provokasi yang dilakukan oleh korban. Selain itu 

pisau yang digunakan untuk mengancam korban bukan milik pelaku, tetapi milik 

pihak lain di tempat kejadian. (2) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 

bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu dipandang belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, 

karena terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti memenuhi unsur-unsur 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, namun hakim tidak 

menjatuhkan pidana penjara. Hal ini tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi 

pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.  



 

 

Anissa Rose Santoso 
 

Saran dalam penelitian ini: (1) Majelis hakim diharapkan untuk mempertimbangkan 

rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan, untuk memberikan efek jera kepada 

pelaku. (2) Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian 

dalam melakukan hubungan keperdataan, misalnya dengan melibatkan pihak ketiga 

dan selalu membuat perjanjian secara tertulis. 

 

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Pidana Bersyarat, Notaris 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Hukum pada dasarnya terkait dengan tingkah laku/perilaku manusia, terutama 

untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Hukum sebagai 

keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat mengikat dan 

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Hukum mencakup keseluruhan 

norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.  

 

Tujuan hukum yang paling sederhana ialah hukum diadakan supaya terjaga 

ketenteraman dalam masyarakat tertentu, tujuan hukum yang demikian ini sangat 

penting artinya bagi masyarakat, karena dalam masyarakat yang disusun dalam 

suatu kekerabatan, yang acapkali di dalamnya terjadi benturan-benturan 

kepentingan sehingga timbul perselisihan. Hukum terdiri dari norma-norma 

bagaimana orang harus berperilaku dan mencapai tujuan yaitu menjamin 

keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.
1
 

 

Upaya penegakan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan 

mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga 

berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan 

anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. 

                                                 
 
1
 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, 

hlm. 4. 
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Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada 

anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam 

mentaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan 

dengan semakin berkembangnya kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, 

maupun keadaannya. Kejahatan seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan 

manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi kejahatan akan terjadi.  

 

Pelaku tindak pidana adalah orang yang perbuatannya memenuhi semua unsur-

unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu 

merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang 

apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya 

atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.
2
 

 

Salah satu jenis tindak pidana umum yang sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat adalah sebagaimana diatur Pasal 335 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP):  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang 

tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan 

ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak 

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain 

2. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran 

atau pencemaran tertulis.  

(2) Dalam hal yang dimaksud dalam nomor 2, kejahatan itu dituntut hanya 

atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. 

 

 

 

                                                 
2
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993, hlm. 27. 
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Pada perkembangan berikutnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 

Nomor 1/PUU-XI/2013, mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik 

perbuatan tidak menyenangkan. MK membatalkan frasa “sesuatu perbuatan lain 

maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP. 

Pertimbangannya adalah frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang 

tak menyenangkan” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3
 

 

Setiap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP 

seharusnya dipidana penjara paling lama satu tahun, tetapi pada kenyataannya 

dalam Putusan Nomor: 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. pelaku dipidana bersyarat yaitu 

penjara selama 5 (lima) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan supaya 

orang itu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Majelis hakim memutuskan 

bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan 

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. 

 

Hakim dalam perkara ini pada dasarnya dapat menjatuhkan pidana kurungan 

badan terhadap terdakwa, tetapi justru menjatuhkan pidana bersyarat (pidana 

percobaan). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa 

terdakwa selain melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 

                                                 
3
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d80ab053501/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-

tidak-menyenangkan. Diakses Sabtu 3 September 2016. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b885520acf/nprt/38/uu-no-1-tahun-1946-peraturan-hukum-pidana
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Ayat (1) KUHP, tetapi dalam melakukan kejahatannya pelaku juga menggunakan 

senjata tajam untuk mengancam korban. Seharusnya hakim juga menggunakan 

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan 

Hukum Sementara Istimewa. Terdakwa berprofesi sebagai dosen dan sekaligus 

Notaris/PPAT masih seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat, tetapi justru 

melakukan tindak pidana. Pidana bersyarat (pidana percobaan) tidak memberikan 

efek jera kepada terdakwa dan tidak dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain agar 

tidak melakukan perbuatan serupa. 

 

Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sebagai berikut: 

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 

kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam 

putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 

dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan 

lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas 

habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. 

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam 

perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila 

menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana 

denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat 

memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan 

pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan 

negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa 

dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan Pasal 30 Ayat (2). 

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok 

juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat 

berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk 

dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak 

pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. 

 

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak 
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cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik membuatnya, sehingga memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum.
4
  

 

Putusan hakim pada dasarnya mempertaruhkan citra hakim di mata masyarakat, 

sehingga putusan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan, dengan bukti-bukti 

yang diajukan beserta keyakinannya hakim yang memeriksa perkara. Fungsi 

hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana 

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang 

pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang 

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.
5
  

 

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 

sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Artinya dasar 

pertanggungjawaban pidana seseorang adalah kesalahan yang dilakukannya. 

 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal 

ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur 

kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada 

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali 

                                                 
4
 Ibid, hlm. 47. 

5
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.92. 
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kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak 

normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap 

keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya 

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak 

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan 

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.
6
 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: 

Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana 

Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 

Supaya Orang Lain Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu (Studi Putusan 

Nomor: 262/Pid.B/2015/PN.Tjk.) 

  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

                                                 
6
 Ibid, hlm. 49. 
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a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat 

terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu? 

b. Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap notaris 

pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau membiarkan 

sesuatu sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup substansi penelitian adalah hukum pidana, dengan objek kajian 

mengenai penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap notaris pelaku tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan 

supaya orang lain tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

waktu penelitian adalah Tahun 2016.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu 
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b. Untuk mengetahui putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat 

terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat 

terhadap pelaku tindak pidana. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap 

notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan 

atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau membiarkan 

sesuatu di masa-masa yang akan datang. 

 

D. Kerangka Teori dan Konspetual 

 

 

1. Kerangka Teori  

 

Kerangka teori merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan 

atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa 

yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus 

dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan 

dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah: 

(1) Nomor Putusan 

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa) 

(3) Identitas Terdakwa  

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan) 

(5) Surat Dakwaan 

(6) Tuntutan Pidana 

(7) Pledoi 

(8) Fakta Hukum 

(9) Pertimbangan Hukum 

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan 

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana 

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa 

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman  

(14) Kualifikasi dan pemidanaan  

(15) Penentuan status barang bukti  

(16) Biaya perkara  

(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan 

(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan  

 Penasehat Hukumnya  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. 

 

Teori lain yang sesuai adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam 

menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap 
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putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing 

(straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Di beberapa 

negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah 

maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan 

pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata 

didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang 

diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi 

sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang 

budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau 

terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup 

terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, 

lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. 
7
 

 

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan 

motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk 

melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau 

memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial 

ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran 

terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan 

tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan 

keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan. 

 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

                                                 
7
 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta. 

2006, hlm 363 



 11 

(1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-

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

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

(2) Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan  

(3) Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

(4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, 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. 

(5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini 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, serta pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 

para pihak yang berperkara. 

(6) Teori kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsnya.
8
 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm.105-106. 
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b. Teori Keadilan  

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang 

apa yang menjadi haknya. Keadilan secara umum dibagi menjadi:  

1) Keadilan Legal 

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan 

tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal 

menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan 

negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan 

secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

2) Keadilan Komutatif 

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain 

atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan 

komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan 

warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku 

sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut 

pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
9
 

 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada 

praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor 

tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan 

normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.
10

 

                                                 
9
 Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm.105-106. 

10
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
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Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan).
11

  

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil.
12

 

  

Kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch, merupakan elemen penting dari 

keberadaan hukum itu sendiri dan di dalam hukum terdapat skala prioritas yang 

harus dijalankan, di mana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian 

kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Baik buruknya hukum harus 

diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. 

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan 

dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan 

berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya 

                                                 
11

 Ibid, hlm. 65 
12

 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. 
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menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar 

penderitaan, sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori 

kemanfaatan ini sebagai dasar bagi pemikiran hukum.
 13

  

 

Hukum tidak hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya 

dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang 

tidak dimaknai sebagai hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai 

tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kemanfaatan yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-

akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
14

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
15

  

b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan
16

 

c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan 

terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak 

                                                 
13

 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11. 
14

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
15

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
16

 Ahmad Rifai, Loc.Cit. hlm.112 
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terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.
17

  

d. Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang 

berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

perundang-undangan. Setiap perbuatan pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
 18

 

e. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana 

merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang 

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
19

  

f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
20

 

g. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

                                                 
17

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm.92. 
18

 Andi Hamzah, Loc.Cit, hlm. 6. 
19

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina  

 Aksara, 1993, hlm. 46 
20

 Sudarto, Op.Cit, hlm. 4. 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya
21

  

h. Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah 

menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana 

telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh 

pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut 

mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah 

ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana 

melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan 

terhadap pelaksanaan pidana.
22

 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I . PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, 

tujuan pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana, pidana bersyarat 

dan pengertian notaris. 

                                                 
21

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina  

 Aksara, 1993, hlm. 46 
22

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 33.  
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III.  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

Data serta Analisis Data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penyajian dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan putusan hakim yang menjatuhkan 

pidana bersyarat terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 

 

V. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 

 

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, 

unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu 

dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan 

hukum. Hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga 

pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. 

 

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam 

suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota 

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-

sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh 

karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 
23

 

 

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal 

dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 

masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.  
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Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai penyelewengan pada 

anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam 

menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum 

berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena 

kejahatan baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Kejahatan 

seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan 

dan di mana potensi kejahatan akan terjadi.
 24

  

 

Pemberlakuan hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebagaimana 

yang diharapkan, secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan 

memberikan predikbilitas di dalam kehidupan masyarakat 

2) Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menetapkan sanksi 

3) Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi 

melawan kritik 

4) Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-

sumber daya
25

 

 

 

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi dalam tiga sektor, yaitu: 

1) Hukum sebagai alat penertib (ordering) yang berarti hukum menciptakan 

suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan 

perselisihan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik 

2) Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) yang berarti 

hukum berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara 

kepentingan umum dan kepentingan individu 

3) Hukum sebagai katalisator yang berarti hukum berfungsi untuk 

memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum 

dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.
26
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Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang 

secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan 

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. 

Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan 

perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai 

basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan 

sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota 

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-

sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh 

karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 

 

B. Pengertian Pemidanaan  

 

Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana 

itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
27
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Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung 

adanya pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan 

oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, 

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur 

dalam pidana adalah: 

1) Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan 

tindak pidana. 

3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari 

pelaku tindak pidana. 

4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu 

sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut
28

  

 

 

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek 

kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan 

dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana 

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.  

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van 

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda 

diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP 

hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada 

masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih 
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tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) 

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.
 29

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi 

hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara 

tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya 

pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

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

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan 

kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut 

dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang 

sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah 

asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak 

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada 

nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta 

tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.
30
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Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, 

reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan 

tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal 

mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya 

pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan 

sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi 

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi 

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi 

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.
 31

 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan 

KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian 

mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman 
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pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi 

pelaku tindak pidana. RKHUP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double 

track system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi 

pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan tindakan (treatment).  

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan 

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) 

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu 

kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan 

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah.
 32

 

 

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya 

merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha 

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung 

pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan 

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 
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C. Pidana Bersyarat 

 

Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah 

hukuman janggelan, atau hukuman percobaan. Dalam Kamus Umum Inggris-

Indonesia istilah probation diterjemahkan dengan percobaan. Menurut Black Law 

Dictionary, Probation berarti suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhan 

pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana tetap bebas bergaul dalam 

masyarakat dengan pengawasan petugas probation dengan kewajiban membuat 

laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka waktu percobaan. 

Sebaliknya dalam World University Dictionary, probation merupakan suatu 

sistem pembinaan terpidana atas perbuatan jahatnya, namun terpidana tetap bebas 

bergaul dalam masyarakat di bawah pengawasan umum.
 33

 

 

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik 

hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu 

sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada 

syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.
 34

 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan probation;  

b. Pidana bersyarat merupakan teknik upaya pembinaan terpidana di luar 

penjara; 

c. Pidana bersyarat diputuskan oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat; 

d. Pidana bersyarat pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang;  

e. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak 

terpengaruh subkultur penjara;  

f. Pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan kejahatan; 

g. Pidana bersyarat dianggap terpidana diuntungkan
35
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Ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 KUHP sebagai 

berikut: 

Pasal 14a KUHP: 

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 

kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam 

putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 

dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan 

lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas 

habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. 

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam 

perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila 

menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana 

denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat 

memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan 

pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan 

negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa 

dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 

Ayat (2). 

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok 

juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat 

berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk 

dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak 

pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. 

 

Pasal 14b KUHP: 

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, Pasal 

504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 paling lama tiga tahun dan bagi 

pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. 

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah 

diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam 

undang undang. 

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah. 

  

Pasal 14c KUHP: 

(1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana 

denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan 

melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa 

terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa 

terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 
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percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. 

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau 

pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, Pasal 

Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536, maka boleh diterapkan 

syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus 

dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa 

percobaan. 

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan 

beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. 

 

  

Pasal 14d KUHP: 

(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat 

yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada 

perintah untuk menjalankan putusan. 

(2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang 

berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada 

pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau 

kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan 

kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. 

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta 

mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang 

dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang. 

 

Pasal 14e KUHP: 

Atas usul pejabat dalam Pasal 14 Ayat (1), atau atas permintaan terpidana, 

hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, 

dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga 

boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, 

supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang 

masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang 

paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan. 

 

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP 

tentang pidana bersyarat, sebagai berikut: 

a. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara 

tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.  

b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut 

dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP, 

sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak 

putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan 

masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan. 



 28 

c. Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan 

mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat khusus, seperti 

terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban.  

d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim 

dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, 

untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat 

yang ditetapkan. 

e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa 

ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat khusus, dan dapat 

memperpanjang masa percobaan satu kali, dengan ketentuan paling lama 

setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan 

f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, dalam hal 

terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi 

pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun 

kaena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai.  

g. Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan 

telah habis, kecuali sebelum amasa percobaan habis terpidana dituntut atas 

tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang 

menjadi tetap, maka Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat 

memerintahkan terpidana melaksanakan pidana.
36

 

 

Menurut ketentuan Pasal 14a Ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat 

dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat 

keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya 

syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terhukum tidak akan melakukan perbuatan 

pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. 

Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di 

dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan 

penghukuman. Hal yang perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana 

yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan 

dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu dan sebaliknya pidana tetap 

akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini ada 

yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga pidana bersyarat ini. Dengan 

alasan bahwa ini akan bertentangan dengan idée pembalasan. Tetapi oleh pihak 
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lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana bersyarat ini sudah merupakan nestapa 

yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat.  

 

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal sebagai berikut: Pertama, dalam 

putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu 

tahun. Menurut undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat 

dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan 

pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan 

pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang 

dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat tidaklah 

mungkin lagi. Kedua, pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana 

kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, 

sebab kemungkinan untuk dikenakan pidana bersyarat tidak selayaknya jika 

dihubungkan dengan pidana pengganti, melainkan dengan pidana pokok. 

Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Ini memang tidak 

perlu, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. Pidana bersyarat 

dapat dikenakan pada pidana denda, dengan batasan bahwa hakim harus yakin 

bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum.
 
 

 

D. Pengertian Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Pasal 335 KUHP 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
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apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
37

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
38 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 
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harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 39

 

 

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setelah diberlakukan Putusan Nomor 

1/PUU-XI/2013:  

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman 

perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak 

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain 

2. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran 

atau pencemaran tertulis.  

(2) Dalam hal yang dimaksud dalam nomor 2, kejahatan itu dituntut hanya 

atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. 

 

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang 

bersangkutan, dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan 

seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang 

tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh undang-undang. Dengan kata 

lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu 

delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan 

unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif.
 40

 

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi 

menjadi sebagai berikut: 
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1. Pelaku (Plegen) 

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban 

yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang 

perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum 

pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang 

yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat 

dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana 

perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat 

melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas 

dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi 

atas perbuatan yang telah dilakukan. 

 

2. Turut serta (Medepleger) 

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah 

terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana 

yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik 

delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam 

hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan 

salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, 

maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi 

medepleger berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-

pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing 

serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam 

lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi 

(dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh 
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maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan 

sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana 

di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu 

besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai 

dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya 

dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan 

dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat 

berdasarkan sifat perbuatan lahirnya. 

 

3. Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)  

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat 

dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang 

meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak 

yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki 

dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. 

Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang 

disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual. 

 

4. Menganjurkan (Uitlokker) 

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal 

dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis 

(orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor 

intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan 
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atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti 

kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk 

pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai 

batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang 

benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai 

melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul 

secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada 

saat melaksanakan anjuran. 

 

5. Pembantuan (Medeplichtigheid) 

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan 

batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan 

pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja 

dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-

undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar 

tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja 

mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat 

sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal 

ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan 

terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus 

terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa 

dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana. 
41
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E. Pengertian Notaris  

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat 

dibutuhkan di masa sekarang ini. Di masa modern ini, masyarakat tidak lagi 

mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti 

yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti 

akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian tersebut. Oleh 

karena itu, kedudukan notaris semakin penting di masa seperti sekarang.
 42

 

 

Seperti pejabat negara yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri 

yang tidak dimiliki oleh pejabat negara yang lainnya. Selain kewenangannya, para 

notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib mereka patuhi dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), para notaris di Indonesia wajib untuk 

memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan 

yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

 

Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang 

melakukan suatu tindakan di luar atau melebihi kewenangannya, maka 

perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian 

pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mengetahui sampai di mana batas 

kewenangannya. Notaris juga memilki kewajiban yang harus mereka penuhi 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan 

yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan 

memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
43

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan 

data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data 

yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan 

dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.
 44

  

 

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data 

sekunder,
45

 yaitu sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

(c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

(d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor: 262/PID.B/2015/ PN.TjK 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 
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teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 orang  

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung    : 1 orang  

3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang  

4. Advokat di Bandar Lampung      : 1 orang + 

Jumlah         : 4 orang   

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

2. Prosedur Pengolahan Data  
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Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
46
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V. PENUTUP 

 

A.Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat 

terhadap notaris pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu adalah perbuatan terdakwa didorong oleh reaksi secara 

spontan atas provokasi yang dilakukan oleh korban. Selain itu pisau yang 

digunakan untuk mengancam korban bukan milik pelaku, tetapi milik pihak 

lain di tempat kejadian. Di samping itu perbuatan terdakwa tidak dapat 

dikatakan sebagai mengancam orang lain sehingga korban tidak berdaya. 

Hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera 

pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari 

perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulanginya 

lagi, terdakwa telah mengakui kesalahannya dan memiliki latar belakang 

kelakuan yang baik dalam hidup bermasyarakat.  

 

2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap notaris 

pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan supaya orang lain tidak melakukan atau membiarkan 
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sesuatu dipandang belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena 

terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti memenuhi unsur-unsur 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, namun hakim 

tidak menjatuhkan pidana penjara melainkan pidana bersyarat. Hal ini tidak 

memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi 

pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa di masa yang akan 

datang. 

 

B.Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu di masa yang akan datang diharapkan 

untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan, untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya untuk mengantisipasi 

agar tidak terjadi tindak pidana serupa dalam kehidupan masyarakat. 

2. Masyarakat hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian 

terhadap kemungkinan adanya tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang lain tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu yang disebabkan oleh hubungan 

keperdataan, misalnya dengan melibatkan pihak ketiga dan selalu membuat 

perjanjian secara tertulis dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak 

diinginkan di kemudian hari. 
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