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ABSTRACT 

CONSIDERATION ANALYSIS OF JUDGES IN CRIMINAL CASE ON 

PLAYER CONCURCUS REALIS OF PHARMACEUTICAL PRACTICE 

(Case Study No. 568 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tjk) 

BY 

Go Hidayat Haloho 

Conditional punishment in the number 568 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tjk against the 

defendant infringing article 197 of the law number 36 year 2009 on health and 

article 198 of the law number 36 year 2009 on health is basically not fundamental 

For the provision of Article 65 paragraph (1) Criminal Code and Article 66 

paragraph (1) of the Criminal Code while the acts of the defendants of the 

concurcus realis known. The problem in this research is what is the legal basis for 

the review by the judge a conditional punishment against offenders of criminal 

offenses during the imposition concurcus realis of crimes pharmaceutical 

practice? And whether the decision given by the judge in a conditional 

punishment against perpetrators of concurcus realis of crimes was appropriate and 

in accordance with the sense of justice? 

This study is the approach of legal normative and empirical. The data were 

obtained through interviews using written guidelines for informants who were 

identified. The study was conducted by the District Court of Tanjung Karang in 

2016. 

Study and discussion, the judge stated that the basic consideration in making 

decisions only on the basis of the accused or not fulfills element in article accused 

without giving consideration to the basic things to give that there are committed 

criminals and criminal acts concurcus realis of element. Sense of fairness in the 

principle decision, because the judgment of fundamental factors juridical and non-

legal factors are fulfilled. 

The author advises the judges that the judgment can decipher the things that form 

the basis for the application of conditional punishment and to understand carefully 

the form of acts committed by the defendant. To promote justice in decisions  then 

suggested to the judge to bring forward the sense of justice in the community 

about the impact of the defendant's actions. 

 

Keyword: Impeachment of punitive, Concurcus Realis of Criminal Act 
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Penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk 

terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan pada dasarnya tidak mendasar pada ketentuan Pasal 65 Ayat 

(1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP padahal terhadap perbuatan yang 

dilakukan terdakwa diketahui adanya perbarengan tindak pidana. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh 

hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak 

pidana praktik kefarmasian ? dan apakah putusan yang diberikan oleh hakim 

dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana 

sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap 

narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2016. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman pada terpenuhi atau tidak 

terpenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan, tanpa memberikan pertimbangan 

mengenai hal-hal yang mendasar diberikannya pidana bersyarat serta unsur 

perbarengan tindak pidana didalamnya. Rasa keadilan dalam putusan tersebut 

pada prinsipnya telah terpenuhi sebab putusan dijatuhkan dengan mendasar pada 

faktor yuridis dan faktor non yuridis. 

 

Penulis memberikan saran kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat 

menguraikan hal-hal yang menjadi dasar mengenai penerapan pidana bersyarat 

serta memahami secara cermat bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa. Agar 

terciptanya keadilan dalam putusanya maka disarankan kepada hakim agar dapat  
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lebih mengedepankan rasa keadilan dimasyarakat atas dampak dari perbuatan 

terdakwa. 

 

Kata Kunci :  Penjatuhan Pidana Bersyarat, Perbarengan Tindak Pidana 
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MOTO 

 

Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah sebuah nyanyian, 

maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah. Hidup adalah 

sebuah permainan, maka mainkanlah. Hidup adalah cinta, maka nikmatilah 

(Bhagawan Sri Sthya Sai Baba) 

 

Percayalah pada keajaiban, tapi jangan tergantung padanya. 

(H. Jackson Brown, Jr) 

 

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan 

mendapatkan; Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu ( Matius 7: 7)  

karena waktu takpernah berhenti apalagi kembali, dan waktu terus berjalan. 

Kehidupan hanyalah sebuah proses pembelajaran yang harus dilewati untuk 

mencapai sebuah akhir dari kebahagiaan. 

(Penulis) 



PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat hikmat 

dan kasih setiaNya, maka dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku 

yang sederhana ini kepada :  

 

Kedua orang tuaku, Ayahanda (E.Haloho) dan Ibunda (D.Sitio), yang telah 

merawat, mendidik, serta senantiasa selalu memberikan kasih sayang, motivasi, 

serta do`a yang tak henti-hentinya, serta selalu memberikan yang terbaik dalam 

kehidupanku. 

Terima kasih untuk setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta 

do’a yang kalian berikan selama ini demi keberhasilanku dalam hidup ini. 

 

Untuk ketiga adik-adikku yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi 

dan hal-hal yang baik kepadaku. 

Seluruh keluarga besarku dan sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan dalam bentuk apapun kepadaku. 

Para dosen yang telah mendidiku dan memberikan ilmu pengetahuannya yang 

bermanfaat untuk hidupku. 

serta 

Almamater Tercinta Universitas Lampung 



 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan 

pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak 

rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaan, namun 

penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan 

Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana (Studi Kasus 

Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) 

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan 

serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Eko Raharjo, 

S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan 

mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi. 

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama dan Bapak Budi 

Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah banyak 

memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Renaldi Amrullah, S.H., M.H.,  selaku Pembimbing Akademik selama 

penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 

7. Bapak Pastra Joseph Z, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang, Bapak Rivaldo, S.H., selaku Kejaksaan Bandar Lampung dan Bapak 

Dr. Maroni, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana 

Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk melakukan 

wawancara demi penelitian skripsi ini. 

8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa  

disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis 

menjadi mahasiswa serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademik 

dan kemahasiswaan atas bantuan selama penyusunan skripsi. 

9. Kedua orang tuaku Ayahanda E. Haloho dan Ibunda D. Sitio yang telah 

bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih 

sayang dan kesabaran serta tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan 

keberhasilan penulis. 



10. Ke tiga adik-adikku tercinta Romario Haloho, Jeriko Haloho, dan Nizusi 

Meiyolanda Haloho yang selalu mendukung , memberikan motivasi serta 

mendoakan keberhasilanku. 

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Daniel Simbolon, Dimas Pamor, Doni 

Parulian Sihombing, David P Simanjuntak, Ferry Kurniawan Kudo Manik, 

Amin, Jonathan Hutagalung, Tika Doloksaribu yang selalu menemani dan 

memberikan motivasi serta semangat kepadaku 

12. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku 

menuju keberhasilan. 

13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan 

dalam penyusunan skrisi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa 

dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang 

membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

      

 

Bandar Lampung,  

Penulis, 

 

 
 

Go Hidayat Haloho          



DAFTAR ISI 

 

 
I. PENDAHULUAN                                                                           Halaman 

 

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................  1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  .............................................  8 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.................................................  9 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..............................................  10 

E. Sistematika Penulisan  .................................................................  15 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana  ............................  17 

B. Tinjauan tentang Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus)  .......  23 

C. Pengertian Putusan Hakim dan Teori tentang Dasar  

Pertimbangan Hakim Hakim  ......................................................  31 

D. Teori tentang Pemidanaan  ..........................................................  38 

E. Pengertian Pidana Bersyarat dan Pengaturannya  .......................  42 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah ....................................................................  47 

B. Sumber dan Jenis Data ................................................................  50 

C. Penentuan Narasumber ................................................................  51 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data ...............................  52 

E. Analisis Data ...............................................................................  53 

 

 



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Bersyarat  Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Praktik 

Kefarmasian (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) ...  54 

 

B. Keadilan dalam Putusan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku 

Perbarengan Tindak Pidana Praktik Kefarmasian ( Studi Kaus Nomor  

  568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk  ...........................................................  68 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan......................................................................................  74 

B. Saran  ...........................................................................................  75 

 

DAFTAR PUSTAKA      

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

    

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan 

tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep negara hukum 

membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses 

peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, penjatuhan putusan 

oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang 

pengadilan. 

 

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materil dan hukum 

pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur didalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan secara khusus banyak diatur 

diperaturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu 

juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam 

Kitab undang-undang Hukum Acara, dan secara khusus ada yang diatur di 

undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana serta memberikan 

pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu 

dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta 
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penasihat hukum maupun oleh petugas pemasyarakatan dan pencari keadilan yaitu 

terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.
1
 

 

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta 

memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu 

perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim, dalam memberikan 

putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya 

karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan 

sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang 

sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.
2
  

 

Segala peraturan mengenai hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP 

pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut 

kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya, mengenai hukuman 

atau sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : 

 

a. Pidana Pokok, terdiri atas: 

1. Pidana mati; 

2. Pidana penjara; 

3. Kurungan; 

4. Denda. 

 

b. Pidana Tambahan, terdiri atas: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim. 

 

                                                           
1 Kadri Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar  

  Lampung, 2012, Hlm 3 
2 Oemar Seno Aji, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hlm 12 
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Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 

diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau 

tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, 

serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana 

bersifat ultimum remedium atau senjata pamungkas atau dalam bahasa kebijakan 

atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau 

alternatif solusi lainnya.
3
 

 

Selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, juga terdapat 

sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa“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 

diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”. 

 

Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang 

diputuskan atau dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim 

memerintahkan supaya dijalani karena terpidana: 

 

 

                                                           
3 E.Y Kanter dan SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika,  

 Jakarta, 2002, hlm. 29. 
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1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan 

suatu tindak pidana, atau; 

2. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika 

diadakan), atau; 

3. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan 

syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban 

sebagai akibat dari tindakan terpidana.
4
 

 

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat 

tanpa harus memasukannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi 

dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering 

membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang 

yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak 

mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.
5
  

 

Perbarengan tindak pidana  ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu 

orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi hukuman 

pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana yang berikutnya 

belum dibatasi oleh putusan hakim. 
6
 KUHP mengatur mengenai perbarengan 

tindak pidana dalam Bab VI Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. 

 

 

 

                                                           
4 Ibid,hlm 473 
5 Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi,  

  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 55 
6
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 ; Penasiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,  

   Pemberatan, & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT Raja Grafindo  

   Persada, Jakarta, 2007, hlm 109.   
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Salah satu contoh perkara yang terjadi pada tahun 2 Juli 2014 dan telah diputus 

dengan pidana bersyarat adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan nomor perkara 

568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, adapun kronologis kejadian tindak pidana tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari 

Jumat Tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Ruli 

Nopalianda Bin Romli Hasan dan Arditoto Bin Yahya yang merupakan 

petugas PPNS Balai Besar POM Bandar Lampung mendapatkan informasi 

dari masyarakat bahwa di Toko Soundra milik terdakwa yang beralamat 

Jl.Kesuma Nomor 19 Pasar Krui Kab.Pesisir Barat diduga ada peredaran 

obat keras. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 

SPT/12/BBPOM/PPNS/X/2013 sekira pukul 10.30 Petugas Balai Besar 

POM Bandar Lampung melakukan operasi penertiban dan ternyata setelah 

dilakukan penyelidikan dan penggeledahan memang ditemukan obat- obat 

keras milik terdakwa berupa 46 (empat puluh enam ) obat keras  

 

Bahwa terdakwa Danis Fuad Bin Sanusi Malik mendapatkan obat keras 

tersebut didapat dari sales yang tidak diketahui namanya datang ke toko 

terdakwa, yang dijual dengan alasan karena permintaan pelanggan dan 

untuk memperoleh keuntungan. 

 

Bahwa obat keras adalah obat yang pada kemasan luarnya diberi tanda 

lingkaran merah ditengah ditulis huruf K warna hitam atau tulisan “Harus 

Dengan Resep Dokter”. Obat golongan ini hanya dapat diedarkan oleh 

Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, sehingga Toko milik 

terdakwa Danis Fuad Bin Sanusi Malik bukan perusahaan besar farmasi 

atau apotek melainkan hanya toko biasa, disamping itu juga terdakwa tidak 

mempunyai keahlian atau kewenangan dalam melakukan praktik 

kefarmasian.  

 

Atas perbutan tersebut, maka terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 198 

Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, serta dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang 

selanjutnya ditetapkan bahwa terhadap pidana tersebut tidak usah dijalani 

kecuali jka dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 

percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Terdakwa juga dijatuhkan 

pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa manjalani 

pidana kurungan selama 1(satu) bulan; 
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Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 

568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, diketahui bahwa terdakwa telah mengedarkan obat-

obatan yang tidak memiliki izin edar, disamping itu diketahui bahwa terdakwa 

bukanlah merupakan orang yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam 

melakukan praktik farmasi, perbuatan terdakwa pada dasarnya telah bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang menentukan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja 

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, dan Pasal 198 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa “setiap 

orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik 

kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 

 

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan 

bentuk perbarengan perbuatan (concurcus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 

65 Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “dalam hal perbarengan beberapa 

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, 

maka dijatuhkan hanya satu pidana”, dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP yang 

menentukan bahwa “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-

masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak 
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sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak 

boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”. Perbuatan 

terdakwa dalam perkara nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk diketahui telah 

mencerminkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, 

dalam hal ini terdakwa melakukan pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan yang tidak memiliki izin edar serta melakukan praktik kefarmasian 

tanpa keahlian maupun kewenangan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan suatu 

tinjuan yuridis terhadap penjatuhan putusan dalam perkara nomor 

568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk, sebab setelah mencermati putusan hakim tersebut, 

diketahui bahwa terdapat perbarengan tindak pidana yang termasuk dalam jenis 

perbarengan perbuatan (concurcus realis), disamping itu berkaitan dengan 

pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana termuat dalam putusan perkara 

nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk diketahui bahwa hakim tidak memberikan 

pertimbangan hukum mengenai perbarengan perbuatan (concurcus realis) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, 

melainkan putusan pidana bersyarat yang ditetapkan bahwa terdakwa dihukum 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan, akan tetapi terhadap pidana tersebut tidak 

perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jka dikemudian hari terdapat putusan hakim 

yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan denda 

sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tidak dibayar maka terdakwa manjalani pidana kurungan selama 1(satu) 

bulan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 
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menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim 

dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku  Perbarengan Tindak 

Pidana Praktik Kefarmasian (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk)”. 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis 

mengangkat permasalahan sebagai berikut : 

 

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana 

praktik kefarmasian (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) ? 

 

b. Apakah putusan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 

bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana sudah tepat dan sesuai 

dengan rasa keadilan (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup substansi pembahasan masalah skripsi ini dikaji dalam ruang 

lingkup kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya tentang 

penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana 

sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah  : 

 

a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai dasar pertimbangan hukum oleh 

hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan 

tindak pidana. 

 

b. Untuk mengetahui secara jelas apakah putusan yang diberikan oleh hakim 

dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak 

pidana sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini 

mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan 

keduanya dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan disamping 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait khususnya bagi 

penegak hukum, pembuat undang-undang, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil analisis 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku 

perbarengan tindak pidana (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk). 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

masyarakat, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dalam hal melaksanakan 

tugas dan wewenangnya terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan 

dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana, 

selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan 

kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi. 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
7
 

 

a. Teori Putusan Hakim 

 

 

Menurut Mackenzie, terdapat teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh 

hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud keseimbangan disini 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 

tergugat; 

 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,1986,hlm 124. 
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2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 

hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim; 

 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputusnya; 

 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman 

tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan 

yang dijatuhkan dalam suatu perkara, 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 

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara  

 

6. Teori Kebijaksanaan 

 

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan 

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, 

sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya 

preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

dilakukan oleh pelakunya, mempersiap mental masyarakat dalam menyikapi 

suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.
8
 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, 2010, hlm 105-    

   112. 
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Penjatuhan pidana oleh hakim yang diterapkan dalam bentuk putusan pemidanaan 

tidak dapat dilepaksan dari tujuan pemidanaan, adapun teori tujuan pemidanaan 

yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan pada 

umumnya terdapat 3 (tiga) teori yaitu :  

 

1. Tujuan pemidanaan menurut teori Absolut/pembalasan, antara lain : 

 

a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;  

 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; 

 

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan; 

 

d. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar; 

 

e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan  

tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku. 

 

2. Tujuan pemidanaan menurut teori relative/tujuan, antara lain : 

 

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan; 

 

b. Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana; 

 

d. Pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan  

kejahatan; 

 

e. Pemidanaan melihat kedepan, atau bersifat prospektif. 

 

3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini  menganggap 

pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus 

memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian 

hari.
9
 

 

 

                                                           
9 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, 

hlm 15-16. 
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b. Teori Keadilan  

 

 

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan 

akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap induvindu masyarakat. Keadilan 

tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaanya dapat kita lihat 

dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu 

perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan 

pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan 

putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan 

memberikan keadilan. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam 

menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung 

jawabkan.
10

 

 

Menurut Hans Kelses, terdapat dua konsep keadilan, yaitu : 

 

1. Keadilan dan perdamaian 

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu 

kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik 

kepentingan, penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai 

melalui suatu tatanan yang memuskan salah satu kepentingan dengan 

mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu 

kompromi menuju perdamaian bagi semua kepentingan. 

 

2. Keadilan dan legalitas 

Keadilan bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-

benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika 

diterapkan pada suatu kasus  dan tidak diterapkan pada kasus lain yang 

serupa.
11

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara  

   Persada,Jakarta, 1987 hlm 50 
11

 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa  Media,   

   Bandung, 2011, hlm 16 
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2. Konseptual 

 

 

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.
12

 

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Pertimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku  Perbarengan Tindak Pidana. 

Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah : 

 

a. Analisis adalah penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan 

yang sebenar-benarnya.
13

 

 

b. Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim 

mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung 

yang meliputi dakwaan, eksepsi atau jawaban, bukti-bukti, serta keterangan 

saksi maupun terdakwa.
14

 

 

c. Pidana Bersarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim 

telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam 

putusannya.
15

 

 

 

 

                                                           
12

 Soerjono Soekanto, Op.Cit,hlm 132.  
13

 Yasin Sulchan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,1997,hlm 34. 
14  Damang.web.id. pertimbangan hukum oleh hakim, diakses pada tanggal 13 November 2015 
15

 Bambang Waluyo,Pidana dan Pemidanaan,Sinar Grafika,Jakarta,2000, hlm.53   
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d. Perbarengan Tindak Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh 

satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi 

hukuman pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana 

yang berikutnya belum dibatasi oleh keputusan hakim. 
16

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

 

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka 

disajikan penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

                                                           
16

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 ; Penasiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,  

   Pemberatan, & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Op.Cit, hlm 109.   
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Perbarengan 

Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk). 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai 

apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri, biasanya tindak pidana 

disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. 

Istilah stafbaarfeit atau kadang disebut sebagai delict (delik) diterjemahkan ke 

dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah. “Delik adalah tindakan 

kriminal/tindakan melanggar hukum“. 
17

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang 

bersifat aktif  yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-

undang, dan perbuatan yang bersifat  pasif  yaitu tidak berbuat sesuatu yang 

sebenarnya diharuskan oleh hukum . 
18

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Adi Gunawan, Op.Cit,  Hlm 75 
18

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 48. 
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Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu 

sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu 

harus dipahami tentang pengertian pidana.  Hukum pidana itu adalah bagian dari 

hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :  

 

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan 

melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu 

yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 

melanggar larangan itu;  

 

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada 

larangan perbuatan yang dilanggarnya;  

 

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui 

alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang 

disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha 

negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap 

dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh 

tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-lindungi dan 

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara 

menegakkan hukum pidana tersebut.
19

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas  

   Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2 
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Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada 

perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 

itu.
20

 

 

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : 

 

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 

 

b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
21

 

 

Jonkers merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya 

sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi bahwa tindak 

pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu :  

 

a. Subjek; 

 

b. Kesalahan; 

 

c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
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d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang dan 

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 

 

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainya).
 22

 

 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

 

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua 

sudut pandang yaitu : 

 

a. Sudut Teoritis  

Unsur tindak pidana adalah :  

1. Perbuatan;  

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);  

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  

 

b. Sudut Undang-Undang 

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan. 

2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu 

perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber 

dari masyarakat. 

3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum 

atau pada saat memulai perbuatan.  

4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil 

(materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya 

tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 
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pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 

terpidananya pembuat. 

5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua 

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.  

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya 

terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat 

dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.  

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan 

untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau 

syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.  

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan 

tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat 

dipidananya perbuatan.  

9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan 

tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau 

“setiap orang”.  

10. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan 

unsur tingkah laku atau perbuatan.  

11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur 

pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat 

tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat 

pidana. 
23
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Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi 

menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.  

 

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu 

tindak pidana, yaitu :  

 

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

 

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).  

 

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP. 

 

3) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya terdapat 

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.  

 

4) Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak 

pidana Pasal 308 KUHP. 

 

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan. 

 

 

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :  

 

1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.  

2. Kualitas dari si pelaku. 

  

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu sebagai kenyataan.
 24
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B. Tinjauan tentang Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) 

 

 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih 

tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali 

belum dijatuhi hukuman pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan 

tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. 
25

 

 

Aturan mengenai perbarengan mengenal empat sistem dalam penjatuhan pidana : 

 

1. Sistem absorsi, adalah sistem yang menentukan bahwa hanya ketentuan pidana 

yang terberat yang diperuntukkan; 

 

2. sistem absorsi yang dipertajam, maksudnya adalah ketentuan pidana yang 

terberat yang diterapkan dengan ditambah sepertiga dari pidana maksimum; 

 

3. sistem kumulasi murni, bahwa tiap-tiap tindak pidana dijatuhkan pidana 

sendiri-sendiri tetapi pidana itu hanya diterapkan atas tindak pidana 

pelanggaran dan lama pidananya tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan; 

 

4. sistem kumulasi terbatas, pidana dapat dijatuhkan untuk tiap-tiap kejahatan 

tetapi jumlah pidana tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat 

ditambah sepertiganya. 
26

 

 

 

Menurut Roeslan Saleh, ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal 

menghendaki agar beberapa tindak pidana atau perbarengan tindak pidana 

(concursus) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan 

tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman 

pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan tersebut, artinya agar 

tindak pidana yang terjadi dalam perbarengan terebut tidak dipidana sepenuhnya 
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sesuai ancaman masing-masing pidana tersebut, ialah adanya pertimbangan 

psikologis dan pertimbangan dari segi kesalahan. 
27

 

 

Selain keharusan untuk menyidangkan atau menyelesaikan perkara perbarengan 

tindak pidana dalam satu majelis dengan menjatuhkan satu pidana, hal yang 

penting dalam perbarengan ini adalah mengenai hal sistem penjatuhan pidananya 

yang berkaitan langsung dengan macam-macam atau bentuk-bentuk dari 

perbarengan itu sendiri, perbarengan tindak pidana yang dapat dihukum 

mempunyai tiga bentuk, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana adalah sebgai berikut : 

 

a. Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis) 

  

Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya 

apabila satu wujud perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian 

dasar ini sesuai apa yang dirumuskan dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP, yang 

menyatakan bahwa “ jika suatu perbuatan masuk kedalam lebih dari satu aturan 

pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, dan jika 

berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 

berat “. 

 

Kalimat “suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana” yang 

menggambarkan arti dasar perbarengan peraturan. Dalam hal perbarengan 

peraturan dengan rumusan di atas, yang menjadikan persoalan besar ialah bukan 

sistem penjatuhan pidananya sebagaimana pada kalimat selebihnya dari rumusan 
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Pasal 63 KUHP Ayat (1) dan rumusan Ayat (2), tetapi ialah persoalan mengenai 

suatu perbuatan, hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 

76 Ayat (1) KUHP mengenai asas ne bis in idem dalam hukum pidana. 

 

Penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan peraturan menggunakan sistem 

hisapan (absorbs stelsel), artinya hanya dipidana tehadap salah satu dari aturan 

pidana tersebut, dan jika diantara aturan-aturan pidana itu berbeda-beda ancaman 

pidananya, maka yang dikenakan adalah terhadap aturan pidana yang terberat 

ancaman pidana pokoknya, dan apabila satu perbuatan itu masuk dalam aturan 

pidana umum yang sekaligus masuk ke dalam aturan pidana khusus, maka yang 

dikenakan adalah terhadap aturan pidana khusus saja. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP  ditentukan bahwa “jika suatu 

perbuatan masuk ke dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan 

pidan khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, maka dalam 

pasal ini terkandung adagium lex specialis derogate legi generali (aturan undang-

undang yang khusus meniadakan aturan yang umum). Berdasarkan ketentuan 

ketentuan Pasal 63 KUHP mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan 

ini, dapat dikenakan tiga kemungkinan, ialah : 

 

1. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman 

pidana pokok yang sama berat ; 

2. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancama pidana 

pokoknya tidak sama berat ; 

3. Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam 

suatu aturan pidana umum yang sekaligus  masuk dalam aturan pidana khusus.  
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Menurut Adami Chazawi,  

 

Walaupun dalam hal perbarengan peraturan ini hakim hanya menerapkan 

aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya atau aturan pidana 

khususnya, tidak berarti majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan 

kesalahan yang telah diperbuat terhadap aturan pidana yang lebih ringan 

atau aturan yang umum, pertimbangan yang demikian sangat diperlukan 

walaupun tidak perlu diterapkan perlunya pertimbangan ini disebabkan 

karena berhubungan dengan ketentuan pemberatan pada pengulangan, bila 

majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa dan 

pelanggaran aturan yang lebih ringan demikian maka apa yang telah 

dilakukan oleh majelis hakim itu lalai atau sengaja telah mempersempit 

berlakunya hukum. 
28

 

 

 

b. Perbuatan Berlanjut (voortgezette Handeling) 

 

Mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, rumusan dari isi 

Pasal 64 KUHP tersebut adalah sebagai berikut : 

 

(1) Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat 

ancaman pidana pokok yang paling berat. 

 

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang 

dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan 

menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak. 

 

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam 

Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, dan 407 Ayat (1) KUHP, sebagai 

perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi 
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dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana  

tersebut dalam Pasal 362 KUHP, 372 KUHP, 378 KUHP, dan 406 KUHP.   

 

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat 

pertama, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran 

maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang 

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang 

berlanjut.Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 

perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran dan perbuatan-perbuatan tersebut 

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu 

perbuatan berlanjut. 

 

Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan 

semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur 

tindak pidana, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada 

hubungan yang sedemikian rupa, namun demikian ada sedikit keterangan di 

dalam Memorie van Toelichting  (MvT) Belanda mengenai pembuatan Pasal ini, 

yaitu bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang 

terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari 

sekumpulan tindak pidana yang sejenis. 
29

 

 

Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah : 

 

1. Adanya satu keputusan kehendak si pembuat; 

2. Masing-masing perbuatan harus sejenis; 
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3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 

 

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan-perbuatan berlanjut menggunakan sistem 

absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana 

berbeda-beda maka dikenakan pidana pokok yang terberat, Pasal 64 Ayat (2) 

KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata 

uang, sedangkan Pasal 64 Ayat (3) KUHP merupakan ketentuan khusus dalam hal 

kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP (pencurian 

ringan), 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 407 KUHP (perusakan barang 

ringan), yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
30

 

 

c. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) 

 

Pasal 65 KUHP menyebutkan : 

 

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa 

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya 

dijatuhkan satu pidana.  

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang 

diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari maksimum pidana 

yang terberat ditambah sepertiga.  

 

Letak manfaat dari pasal perbarengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 63 

KUHP dan Pasal 65 KUHP disebutkan dalam surat dakwaan, apabila dalam surat 

dakwaan diuraikan perbuatan materiil dari tiap unsur delik yang dilanggar pelaku 
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baik dalam surat dakwaan tunggal maupun kumulatif maka tuntutan pidana hanya 

dituntut satu pidana apabila tiap-tiap delik diancam dengan pidana pokok yang 

sama, bukan dituntut atas dasar tiap tindak pidana yang dilakukan. 

 

Perbarengan perbuatan tersebut dari semua delik yang diajukan di muka sidang 

pengadilan tetapi tuntutan pidana tersebut tidak boleh lebih dari ancaman pidana 

yang terberat ditambah sepertiganya dari delik tersebut, sesuai dengan apa yang 

diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) KUHP. 

 

Perbarengan perbuatan kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 Ayat (1) 

KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-

masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 

merupakan beberapa kejahatan”, jadi berdasarkan rumusan Pasal 65 Ayat (1) 

KUHP dan 66 Ayat (1) KUHP maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain 

adalah terpisah dan berdiri sendiri. 

 

Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut 

macamnya perbarengan perbuatan, mengenai perbarengan perbuatan undang-

undang membedakan menjadi empat macam, yaitu :  

 

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yan masing-masing 

diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65 KUHP), 

penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat, 

yaitu dijatuhi satu pidana saja dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah 
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jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi 

boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiga; 

 

2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang dancam 

dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66 KUHP), penjatuhan 

pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas, artinya masing-

masing kejahatan itu diterapkan yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana 

sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi 

jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat 

ditambah sepertiganya, apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana 

denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan 

(penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya 

kurungan pengganti denda; 

 

3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, 

penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni; 

 

4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, 

menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun 

pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si 

pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran 

itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.
 31
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C. Pengertian Putusan Hakim dan Teori tentang Dasar Pertimbangan 

Hakim 

 

 

1. Pengertian Putusan Hakim 

 

 

Setiap putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu yang 

bersumber dari aturan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara atau sumber 

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang 

hidup dan berkembang didalam masyarakat, putusan pengadilan merupakan 

tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sehingga 

pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, hakim itu 

sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana tertuang 

dalam setiap putusan pengadilan yakni Demi Ketuhanan yang Maha Esa. 

 

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan 

hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.   

 

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian 

dalam sidang pengadilan perkara pidana yang merupakan sesuatu yang sangat 

penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

menemukan kebenaran materiil. Pembuktian disidang pengadilan untuk dapat 



32 
 

menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti 

yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim.
32

 

 

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, proses penjatuhan putusan yang 

dilakukan oleh seorang hakim merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, 

sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.  

 

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  

 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana.  

 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
33

 

 

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno 

dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu : 

 

a. Tahap menganalisis perbuatan pidana ;  

b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana ;  

c. Tahap penentuan pemidanaan.
34

 

 

 

                                                           
32 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 54.   
33 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1997, hlm 74 
34
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Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:  

 

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang 

memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 

 

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang adanya formalitas yang harus 

dipenuhi dalam pembuatan surat putusan pemidanaan, yang jika tidak terpenuhi 

maka keputusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum. Ketentuan 

tersebut adalah : 

 

a. Kepala putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

 

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa; 

 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

 

d. Pertimbangan yang disususn secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktiana yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ; 

 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan 

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan; 

 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal; 
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h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 

tindakan yang dijatuhkan; 

 

i. Ketentuan kepada barang siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ; 

 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ; 

 

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, 

dan nama panitera. 

 

 

Sesudah putusan pemidanan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu 

kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu : 

 

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf a 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

 

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak 

putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah 

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang 

tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) huruf b jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana). 

 

3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mangajukan grasi, dalam hal ia 

menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana). 
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4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan 

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 

hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana ,Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

 

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a 

(menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama 

perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding 

dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan 

banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

 

 

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

 

 

Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak 

memihak, dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian 

terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, 

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 

 

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna 

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the 

four way test) berupa :  
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1. Benarkah putusanku ini ?  

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?  

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?  

4. Bermanfaatkah putusanku ini ?.
35

 

 

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur 

dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d yakni pertimbangan disusun secara ringkas 

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 

Disamping itu Pasal 183 KUHAP telah menetukan bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun 

yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

184 Ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. 

 

Penjatuhkan putusan oleh hakim terdapat teori atau pendekatan yang dapat 

digunakan oleh hakim, yaitu sebagai berikut : 

  

a. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud keseimbangan disini 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 

tergugat; 
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b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 

hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan 

oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim; 

 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputusnya; 

 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman 

tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan 

yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban 

maupun masyarakat; 

 

e. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara  

 

f. Teori Kebijaksanaan 

 

Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan 

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, 

sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya 

preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

dilakukan oleh pelakunya, mempersiap mental masyarakat dalam menyikapi 

suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.
36
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D. Teori tentang  Pemidanaan 

 

 

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang 

sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, 

pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman 

pidana.Adapun pendapat para ahli menenai istilah pidana antara lain adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Menurut Sudarto, secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang 

dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.
37

 

 

b. Menurut Simon, pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-

Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang 

dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang 

bersalah.
38

 

 

c. Menurut Alf Ross, pidana adalah tanggung jawab sosial dimana : 

1. Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;  

2. Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah 

hukum terhadap pelanggar hukum;  

3. Merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  

4. Perwujuduan pencelaan terhadap pelanggar. 
39
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38 Ibid, hlm 19 
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Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” pada umumnya diartikan 

sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 

perencanaan sebagai berikut : 

 

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
40

 

 

 

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan 

dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu :  

 

1. Tujuan pemidanaan menurut teori Absolut/pembalasan, antara lain : 

 

b. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;  

 

c. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; 

 

d. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan; 

 

e. pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar; 

 

f. pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan  

tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku. 

 

2. Tujuan pemidanaan menurut teori relative/tujuan, antara lain : 

 

a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan; 

 

b. pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

 

                                                           
40 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 95   
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c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana; 

 

d. pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan  

kejahatan; 

 

e. pemidanaan melihat kedepan, atau bersifat prospektif. 

 

3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini  menganggap 

pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus 

memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian 

hari.
41

 

 

Tujuan pidana/pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan 

dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu : 

 

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang 

merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka 

tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan 

menanggulangi kejahatan. 

 

2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. 

Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku 

kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar 

kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan 

berguna. 

 

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi 

atau reaksi dar penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, 

oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya 

perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak 

manusiawi). 

 

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan 

berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya 

kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus 

dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
42
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Bertitik tolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat sebagaimana 

diuraikan di atas, maka tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek 

pokok, yaitu : 

 

1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. 

 

 

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan : 

 

a. Pencegahan Kejahatan; 

 

b. pengayoman (pengamanan) masyarakat; 

 

c. pemulihan keseimbangan masyarakat; 

 

d. penyelesaian konflik (conflict oplosing); 

 

e. mendatangkan rasa damai (vrede making). 

 

 

2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek 

individualisasi pidana). 

 

 

Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan : 

 

a. Rehabilitasi,reduksi,resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain : 

 

1. Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/merugikan diri 

sendiri maupun orang lain/masyarakat; 

 

2. agar berbudi perkerti (berakhlak Pancasila). 

 

b. Membebaskan rasa bersalah 

 

c. Melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang 

sewenang-wenang tidak masnusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat manusia).
 43
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E. Pengertian Pidana Bersyarat dan Pengaturannya 

 

 

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melangar hukum 

pidana, salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki prilaku 

sipelangar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pidana dengan 

bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana 

percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang 

pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, artinya pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama 

syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila 

syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.
44

 

 

Menurut Muladi, pidana bersyarat adalah suatu pidana dalam hal mana si 

terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam 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 melakukan perubahanperubahan syarat-

syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana 

bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.
45

 

 

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a – 14 f KUHP, dalam Pasal 

14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat 

dalam putusan pemidanaan, apabila : 
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1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun; 

 

2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan penggganti denda 

maupun kurungan penggganti perampasan barang); 

 

3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah : 

 

a. Apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang 

yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat 

bagi terpidana, dan 

 

b. Apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan 

berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.
46

 

 

 

Penjatuhan pidana bersyarat terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan 

hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari 

pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan 

syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan 

pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan syarat umum, 

sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). 

Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu 

tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana 

(Pasal 14c Ayat (1) KUHP). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik 

dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan 

sebagaina dianut oleh teori pembalasan.
47

 

 

Menurut Muladi, penerapan pidana bersyarakat harus diarahkan pada manfaat-

manfaat sebagai berikut : 

a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan 

individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan 
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perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum 

lebih lanjut. 

 

b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap 

falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara 

narapidana dan masyarakat secara normal. 

 

c. Pidana bersyarakat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat 

negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat 

usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat. 

 

d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna. 

 

e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari 

penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang 

hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana. 

 

f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat 

integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), 

perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan 

pengimbangan.
48

 

 

 

Dasar pemberian pidana bersyarat diatur dalam ketentuan sebagai berikut : 

 

Pasal 14 a KUHP, menentukan bahwa : 

 

(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 dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan 

karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 

yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas 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) 
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(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. 

 

(5) Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-

keadaan yang menjadi alasan perintah itu. 

 

Pasal 14 b KUHP, menentukan bahwa : 

 

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

504, 505, 506, dan 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 14 c KUHP, menentukan bahwa : 

 

(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 

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-pasal 492, 504, 505, 

506, dan 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 diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan 

beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. 

 

Pasal 14 d KUHP, menentukan bahwa : 

 

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

berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah 

untuk menjalankan putusan. 
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(2) Jika ada alasan, hakim dapat memberikan 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 14 e KUHP, menentukan bahwa : 

 

Atas usul pejabat dalam pasal 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. 

 

Pasal 14 f KUHP, menentukan bahwa : 

 

(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat tersebut 

dalam Pasal 14d Ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat 

pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau 

memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu 

jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan 

karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat 

lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan 

habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak 

pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, 

hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu. 

 

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak 

dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana 

dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan 

penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang menjadi tetap. 

Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, 

hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena 

melakukan tindak pidana tadi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. 
49

 

 

Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang 

mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat 

juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan 

memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik 

dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu 

pendekatan masalah dalam penelitian ini. 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas 

permasalahan dalam panelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan 

dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data 

lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun 

penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
49
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Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, 

penelitan hukum normatif mencakup : 

  

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum; 

c. Peelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 

d. Perbandingan hukum; 

e. Sejarah hukum.
50

 

 

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian 

hukum normatif meliputi :  

a. Penelitian terhadap asas-asas huum; 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum; 

c. Penelitian terhadap taraf sinkroninsasi vertikal dan horizontal; 

d. Penelitian penemuan hukum in cocerto; 

e. Penelitian inventariasi.
51

 

 

Pendekatan penelitian yang digunaan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan 

secara yuridis normatif dilaksanakan melalui studi kepustkaan dengan 

mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum pidana dan peraturan-

peraturan lainnya serta literatur-literatur. 
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Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian dengan cara wawancara. Penelitian ini tergolong penelitian hukum 

normatif-empiris (terapan) yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi 

ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan 

data sekunder dan data primer, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif mengenai tinjauan yuridis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana (Studi 

Kasus Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. 

 

Pendekatan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memempuh langkah-

langkah sebagai berikut : 

 

a. Identifikasi kasus objek penelitian yang memenuhi kriteria sebagaimana yang 

tertulis pada judul penelitian. 

 

b. Interventarisasi dengan pencatatan pasal-pasal, undang-undang, dan literatur 

yang digunakan sebagai tolok ukur normatif (in abstracto) pada objek 

penelitian. 

 

c. Interventarisasi dengan pencatatan perbuatan hukum (in concreto) terhadap 

tolok ukur normatif tersebut diterapkan. 

 

d. Deskripsi hasil tinjauan yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana bersyarat terhadap pelaku perbarengan tindak pidana (Studi Kasus 

Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. 
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B. Sumber dan Jenis Data  

 

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, 

berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. 
52

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, yaitu Hakim 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 

dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang terdiri dari : 

 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, 

makalah-makalah, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang perkara 

nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. dan lain-lain yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu 

meliputi kamus ensiklopedia, internet. 

 

 

C. Penentuan Narasumber. 

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang      : 1 Orang 

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung       : 1 Orang 

3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung      : 1 Orang 

Jumlah             : 3 Orang 
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D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

 

1. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. 

 

a. Studi kepustakaan 

 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang 

dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, 

literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi 

pembahasan. 

 

b. Studi Lapangan 

 

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan 

responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya 

jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban 

yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapan. Metode 

wawancara yang digunakan adalah standartisasi interview dimana hal-hal yang 

akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi 

lapangan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 

tahun 2016. 
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2. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses 

melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan : 

 

a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakan 

masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah 

data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan. 

 

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap 

pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan. 

 

 

E. Analisis Data 

 

 

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan 

analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-

kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan 

berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam 

mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. 
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V.   PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

 

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat 

terhadap  pelaku perbarengan tindak pidana praktik kefarmasian diketahui 

bahwa secara garis besar meliputi faktor yuridis dan faktor non yuridis, yaitu 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti 

yang ditujukan dalam persidangan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 

perbuatan terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi 

terdakwa. 

 

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut pada dasarnya 

diketahui terdapat perbarengan tindak pidana, akan tetapi dalam hal ini hakim 

tidak secara cermat memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 

Ayat (1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP untuk dijadikan dasar 

penjatuhan putusan, dalam menjatuhkan putusan hakim hanya berprinsip 

pada terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan, 

tanpa memberikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mendasar 

diberikannya pidana bersyarat tersebut. 
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2. Keadilan dalam putusan perkara Nomor 568/Pid.Sus/2014/PN.Tjk pada 

prinsipnya telah terpenuhi, sebab hakim dalam menjatuhkan putusan telah 

mempertimbangkan segala aspek meliputi faktor yuridis dan faktor non 

yuridis, akan tetapi berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat terhadap 

terdakwa serta tidak dilakukannya sistem pemidanaan berdasarkan ketentuan 

Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP perlu untuk ditinjau 

kembali sebab dalam perkara tersebut hakim tidak secara jelas menguraikan 

pertimbangan hukum yang mendasar atas penerapan pidana bersyarat, 

disamping itu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diketahui telah 

mencerminkan perbarengan perbuatan. 

 

 

B. Saran 

 

1. Disarankan kepada hakim dalam setiap menjatuhkan pidanabersyarat agar 

dapat menguraikan hal-hal yang menjadi dasar mengenai penerapan pidana 

bersyarat tersebut, disamping itu disarankan agar dapat secara cermat 

memahami bentuk perbutan yang dilakukan oleh terdakwa apakah termasuk 

perbuatan pidana yang berdiri sendiri ataukan merupakan bentuk perbuatan 

pidana yang mencerminkan perbuatan perlanjut sehingga putusan yang 

diciptakan tersebut dapat lebih mencerminkan kepastian hukum. 

 

2. Disarankan kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan guna memenuhi 

rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat, perlunya 

mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, 

apabila diketahui hal yang memberatkan adalah merupakan hal yang 



76 
 

membahayakan kelangsungan masyarakat banyak, maka seharusnya hakim 

dapat menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, sebab 

makna keadilan dalam setiap putusan hakim bukan berarti diterapkannya 

putusan pidana yang serendah-rendahnya kepada terdakwa, melainkan  

putusan yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat serta hal-hal yang 

relevan dengan pokok perkara. 
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