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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 

BERUSIA LANJUT  

(Studi Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK) 

 

Oleh 

DEA PERMAI SARI 

 

 

Pelaku tindak pidana penggelapan biasanya dipidana paling lama empat tahun 

sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim 

justru meringankan hukuman dengan pertimbangan bahwa pelaku telah berusia 

lanjut yaitu 73 tahun, sehingga pelaku hanya pidana penjara selama 8 bulan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan berusia lanjut? (2) Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan yang berusia lanjut sesuai dengan keadilan substantif? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana Fakultas Hukum 

Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan yang berusia lanjut (Putusan Nomor: 1215/Pid.B/2014/ PN.Tjk) adalah 

ketentuan mengenai minimal dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 dan Pasal 

184 KUHAP, yaitu adanya keterangan saksi dan alat bukti berupa retur.  

Pertimbangan hakim ini sesuai dengan teori pendekatan seni dan intuisi yaitu hakim 

dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah tua, 

sehingga pidana yang dijatuhkan hanya 8 bulan penjara, sedangkan ancaman  

pidana penjara pada Pasal 372 KUHP yaitu 4 tahun.  (2) Penjatuhan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana penggelapan yang berusia lanjut tidak memenuhi keadilan 

substantif karena hakim kurang mempertimbangkan besarnya kerugian yang 

diderita korban dan perbuatan terdakwa dilakukan dalam waktu yang lama yaitu 

sejak Tahun 2010 sampai dengan 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dea Permai Sari 
 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana 

penggelapan di masa yang akan datang hendaknya mempertimbangkan rasa 

keadilan dalam menjatuhkan putusan (2) Pihak pelaku usaha kepariwisataan 

melakukan pengawasan terhadap petugas tiket untuk menutup peluang terjadinya 

kerugian akibat tindak pidana penggelapan. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penggelapan, Usia Lanjut   
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MOTO 

 

 

“Tidak akan berhenti sampai hari ini, yakin hari esok akan lebih 
baik ke depannya.” 

 
(Dea Permai Sari, S.H.) 

 

 

“Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-

hambanya adalah orang yang beriman.” 

 

 
(Q.S. Al. Fatir: 28) 

 

 

 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

 
(Q.S. Alam Nasyroh : 5) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kehidupan masyarakat memerlukan hukum sebagai instrumen penting dalam 

memelihara dan menciptakan keadilan, ketentraman, ketertiban, dan kepastian 

hukum. Hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam 

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan 

perdamaian dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.1  

 

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi 

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi 

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan 

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi 

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia 

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada 

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.  

 

                                                 
1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 

hlm. 14. 
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Setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan 

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai tindak pidan atau 

kesalahan yang dilakukannya.2 

 

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara 

tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak 

pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor 

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Dengan kata 

lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 

hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.3  

 

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

penggelapan. Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah: 

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi 

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena 

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah 

 

 

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama 

empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                 
2 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11  
3 Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 17. 
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Pidana (KUHP), tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 

1215/Pid.B/2014/PN.Tjk, hakim justru meringankan hukuman dengan 

pertimbangan bahwa pelaku telah berusia lanjut yaitu 73 tahun, sehingga pelaku 

hanya pidana penjara selama 8 bulan. 

 

Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dijadikan landasan dasar dalam 

menjatuhkan pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur 

kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus 

dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu 

yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-

diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu 

bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 

terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Hakim memerintahkan pemeriksaan 

yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak 

terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan 

bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak 

dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.4 

 

Issu hukum dalam putusan di atas adalah penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam  seharusnya didasarkan pada 

asas kesalahan dan besarnya kerugian yang diderita korban. Terdakwa Haruna 

Jaya bin Ode Ahmad dalam Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK didakwa 

melakukan tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan korban Mochtar Sany 

F. Baderi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).5 

                                                 
4 Ibid, hlm. 49. 
5 Dirangkum dari Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK  
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Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana secara lebih maksimal sesuai 

ancaman pidana pada Pasal 372 KUHP yaitu 4 tahun. Hal ini didasarkan pada hal-

hal di antaranya perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian 

yang besar, bila dilihat darri perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut 

(concurcus) yang dilakukan dari tahun 2010-2013 dan perbuatan terdakwa 

dilakukan dengan pengerusakan asset milik korban. 

 

Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

(JPU) dengan yang pada pokoknya sebagai menyatakan Terdakwa Haruna Jaya 

bin Ode Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “penggelapan dan menghancurkan atau merusak barang” 

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP dan 

Dakwaan Ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 

Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad selama 2 (dua) tahun dikurangi selama 

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 

 

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan kepada terdakwa ini dapat 

berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan 

pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat 

dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak 

menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim 

hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika 

keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, 

sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan 
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nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau 

Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.6 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang 

berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berusia Lanjut (Studi Putusan 

Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berusia lanjut (Putusan Nomor: 

1215/PID.B/2014/PN.TK)? 

b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang 

berusia lanjut (Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/PN.TK) telah sesuai dengan 

keadilan substantif 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan yang berusia lanjut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian 

dilaksanakan Tahun 2016.  

 

                                                 
6 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berusia lanjut (Putusan Nomor: 

1215/PID.B/2014/PN.TK) 

b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan berusia lanjut (Putusan Nomor: 1215/PID.B/2014/ PN.TK) 

berdasarkan keadilan substantif 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang 

berusia lanjut  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan yang relevan dengan keadilan substantif. Selain itu dapat 

bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di masa mendatang. 



 7 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, 

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) diketahui bahwa seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya).  

 

Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan 

Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu 

dibuktikan. 

 

Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai7 ada beberapa teori atau 

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

 

                                                 
7 Ahmad Rifai, Op Cit. hlm.105-106. 
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1) Teori Keseimbangan, 

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu 

antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat 

dan kepentingan terdakwa. 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu  

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih 

ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

Proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-

hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.  

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

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

pengalaman yang dimilikinya. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok 

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. 

6) Teori Kebijaksanaan 

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

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.  
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b. Teori Keadilan Substantif 

 

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang 

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek 

prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke 

dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif, 

keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut 

pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. 

Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan 

yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah 

setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. 8  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

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

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

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

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. 

                                                 
8 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Diakses Rabu 10 Juni 

2015 
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2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.9 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

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

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah10  

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

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan11 

c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan 

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

terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa 

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

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.12  

d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan  hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali 

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

                                                 
9 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
10 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
11 Ahmad Rifai, Op.Cit. hlm.112 
12 Ibid, hlm.92. 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya13  

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum14 

f. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP 

adalah perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah. 

g. Usia lanjut menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 

60 (enam puluh) tahun ke atas. 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

                                                 
13 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 46 
14 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai penjatuhan pidana, tindak pidana 

penggelapan, dasar pertimbangan hakim dan keadilan. 

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenaidasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan yang berusia lanjut  dan penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penggelapan yang berusia lanjut dalam Putusan Nomor: 

1215/PID.B/2014/ PN.TK sesuai dengan rasa keadilan. 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

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

 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 

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

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

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan15 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

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

terjaminnya kepentingan umum.16 

 

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

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

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

                                                 
15 Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 19 
16 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.  

 1996. hlm. 16. 
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yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana. 17 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

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

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

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. 18 

 

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

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

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan19 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.  

                                                 
17 Ibid. hlm. 17. 
18 Ibid. hlm. 18. 
19 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta  

 2001. hlm. 22  
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Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait 

dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan 

bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”. 20 

 

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.21 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

                                                 
20 Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34 
21 Ridwan A. Halim, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31. 
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yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 22 

 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian 

dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti 

halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap 

istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan 

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu 

istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa 

Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 23 

 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti 

yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. 

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit adalah sebagai 

berikut: Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

                                                 
22 Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172 
23 Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37. 
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(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 24 Sedangkan pendapat Pompe 

mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan 

sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh 

pelaku. 25 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-

syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur 

tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang 

dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai 

dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian 

pidana. 26  

 

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ); 

c. Melawan hukum (onrechtmatig); 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 27  

 

                                                 
24 Ibid., hlm. 38. 
25 Lamintang, 1984. Op.Cit . hlm. 173-174. 
26 Ibid., hlm. 36. 
27 Ibid., hlm. 32. 
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Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian 

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa 

yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 

perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang 

dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan 

adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur 

tindak pidana meliputi: 

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 

b. Bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan 

d. Patut di pidana. 28  

 

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila 

seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada 

seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi 

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan 

adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (criminal act) dan 

unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility). Unsur-

unsur perbuatan pidana yaitu: 

1) Perbuatan manusia; 

2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan 

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).29 

 

                                                 
28 Ibid., hlm. 33. 
29 Ibid., hlm. 34-35. 
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Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada 

perbuatan dan melekat pada orang, yaitu: 

1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan 

bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 

2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan dolus atau 

culpa (tidak ada alasan pemaaf)”. 30 

 

Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap, ialah bersifat 

melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann 

penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur 

lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-sosial” yaitu semacam 

kerusakan dalam ketertiban hukum (deuk in de rechtsorder). Ada empat 

lingkungan yang terkena oleh suatu delik, yaitu: 

a. Si pembuat sendiri: ada kerusakan (ontwrichting) padanya; 

b. Si korban: ada perasaan tidak puas; 

c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat; 

d. Masyarakat umum: perasaan cemas. 31  

 

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya 

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif 

dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur 

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang 

                                                 
30 Ibid., hlm. 35-36. 
31 Ibid., hlm. 39. 
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ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana 

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 32 

 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud 

dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.  

 

B. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan  

 

Tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah perbuatan 

dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah 

 

Moch. Anwar menjelaskan pengertian ’dengan maksud melawan hukum’, istilah 

ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki 

barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai 

                                                 
32 Lamintang, 1984. Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183. 
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perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari 

pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.33  

 

Pengertian ’memiliki barang sendiri’ menurut Moch. Anwar adalah memiliki bagi 

diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan 

tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah 

pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam 

berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, 

menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap 

penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan 

ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup 

apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, 

misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai 

terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.34 

 

Menurut Moch. Anwar pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. 

Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari 

harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud 

dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai 

setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus 

ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi 

dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya 

sedangkan obyek pencurian, atau sebagain lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. 

                                                 
33 Moch. Anwar, 1986. Op. cit. hlm. 19. 
34 Ibid.hlm.20 
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Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu 

barang-barang dalam keadaan ’res nellius’ dan res derelictae’.35 

 

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan ’barang’ adalah segala sesuatu yang 

berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak 

bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena 

dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi 

terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan 

sebagainya. 36 

 

Moch. Anwar menjelaskan pengertian ’dengan maksud melawan hukum’, istilah 

ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki 

barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai 

perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari 

pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.37  

 

Lebih lanjut mengenai pengertian ’memiliki barang bagi diri sendiri’ Moch. 

Anwar berpendapat bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan 

penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan 

pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri 

sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, 

memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan 

sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku 

seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang 

                                                 
35 Moch. Anwar, 1986. Op. Cit. hlm 18 
36 R. Soesilo, 1984. Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus. Politea, 

Bogor. hlm. 118 
37 Moch. Anwar, 1986. Op. Cit. hlm. 19. 
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itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu 

belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan 

pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil 

barang.38 

 

Menurut R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: ”Pengambilan 

harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan 

hukum. ’Memiliki’ artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 

’melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak 

minta ijin terlebih dahulu”. 39 Kata-kata ’memiliki secara melawan hukum’ itu 

sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut ’zich 

toeeigenen’, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah ’cara’ untuk 

dapat memiliki suatu barang. 40 

 

C. Teori Tujuan Pemidanaan  

 

 

Pemidanaan adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), 

sengaja agar diberikan sebagi nestapa. Pemidanaan merupakan penjatuhan 

pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk 

mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan 

pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak 

                                                 
38 Moch. Anwar, 1986. Loc. cit. 
39 R. Soesilo, 1984. Op. cit. hlm. 119. 
40 Lamintang, 1989. hlm. 31. 
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pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara 

mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. 41 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

1) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam 

pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah 

dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau 

kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang 

yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh 

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri 

(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di 

dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran 

masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang 

harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak 

boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian 

mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 

pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori 

absolut atau pemba1asan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya 

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana 

hakekat dan pidana adalah pembalasan.42 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja, sehingga dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini 

adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini 

dapat dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi 

umum (general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana 

terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan 

prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya 

pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga 

                                                 
41

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 
42 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
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bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh 

pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan 

pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. 43  

 

3) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan 

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping 

sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan 

baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap 

teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. 44 

 

 

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan 

berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim 

melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara 

profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.45 

 

Teori penjatuhan pidana oleh hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat 

berpengaruh terhadap putusan hakim  tentang berat ringannya penjatuhan 

hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut 

“pemidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang 

sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan 

beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak 

semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan 

objektif di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan 

psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan 

                                                 
43 Ibid. hlm.33. 
44 Ibid. hlm.34. 
45

 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.7. 
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sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terpidana. Data tersebut dapat 

diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat 

terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa dan lingkungan pendidikan.  

 

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan 

motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk 

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

memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial 

ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran 

terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan  

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

keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.46 

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 

a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara 

konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang 

bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan.47 

 

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

2006, hlm 363 
47 Ibid. hlm. 7 
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Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap 

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan 

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.  

 

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana 

yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama 

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya 

da1am pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat 

dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang 

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas 

kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana 

agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang48 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

 

 

                                                 
48 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77 
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Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)49 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

(unus testis nullus testis).50 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

                                                 
49 Satjipto Rahardjo. Op.Cit. 1998. hlm. 11  
50 Ibid. hlm. 11  
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dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

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

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan 

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

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.51  

 

Jaringan kerja (network) dalam sistem peradilan pidana akan terlihat dalam 

penegakan hukum pidana yang merupakan suatu rangkaian proses, terdiri dari 

pentahapan-pentahapan, yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang 

dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif (kebijakan legislatif), 

(2) tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif 

(kebijakan yudikatif) dan (3) tahapan pelaksanaan/administratif yang menjadi 

kewenangan lembaga legislatif (kebijakan legislatif).52  

 

 

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

 Grafika,.2010, hlm.103. 
52

 Erna Dewi dan Firganefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan, 

PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung, 2013. hlm.15 
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Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 

pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.53  

 

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa 

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

dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan 

dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 

KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah: 

(1) Nomor Putusan 

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

Maha Esa) 

(3) Identitas Terdakwa  

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan) 

(5) Surat Dakwaan 

(6) Tuntutan Pidana 

(7) Pledooi 

(8) Fakta Hukum 

(9) Pertimbangan Hukum 

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan 

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana 

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa 

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman  

(14) Kualifikasi dan pemidanaan  

(15) Penentuan status barang bukti  

                                                 
53

 Ibid, hlm. 153 
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(16) Biaya perkara  

(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan 

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

 Penasehat Hukumnya  

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, 

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam 

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan 

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh 

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau 

bagi masyarakat pada umumnya. 

 

Teori dasar pertimbangan hukum hakim yaitu putusan hakim yang baik, 

mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat 

kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini?54  

 

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus 

mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga 

putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan 

                                                 
54 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 
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yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi 

hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan 

hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim 

sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih 

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 

bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 

 

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

 

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 

hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila 

Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 

terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan 

merupakan suatu tindak pidana. 

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 
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kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa55 

 

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan 

lepas, sebagai berikut: 

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

 

 

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum 

pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang 

didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya 

ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat 

bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). 

Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan 

hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan 

jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, 
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 Ibid hlm. 161 
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akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari 

pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. 

Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam 

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.56  

E. Keadilan Substantif 

 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

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

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

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

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

itu dikatakan adil57  

 

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

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

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

faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat 

kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim 

semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap 

                                                 
56

 M.Yahya Harahap. Op. Cit. hlm. 347 
57

 Sudarto. Op Cit. hlm. 64 
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semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan 

normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena 

hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut 

untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan 

normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit 

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga 

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.  

 

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang 

terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek 

prsedural akan di ‘nomorduakan’. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke 

dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, kedalian retributif, 

keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut 

pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. 

Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan 

yang adil antara dua pihak/masyarakat.58  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

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

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

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

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar 

                                                 
58 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Diakses Kamis 9 Juli 

2016 
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substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. 

 

F. Tugas dan Wewenang Hakim 

 

 

Pengertian hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan 

hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang 

berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Menurut Sudarto tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hokum 

adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk 

bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. 

Jika hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara 

bekerja profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan sia-sia.59 

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

                                                 
59 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27 
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militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan 

keadilan 

 

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman: 

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 

 

 

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara 

yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim 

dianggap sudah mengetahui hukum (Ius curia novit), bahkan seorang hakim dapat 

dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang 

penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam 

menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara 

tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada 

dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak 

dipengaruhi oleh apapun atau siapapun.hal ini menjadi penting karena jika hakim 

memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks 

perkara maka putusan tersebut tida mencapai rasa keadilan yang diinginkan. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, 

terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan 

dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan 



 38 

perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya 

dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta 

menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.60 

 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman: 

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib 

menjaga kemandirian peradilan. 

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar 

kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim 

adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk 

mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk 

manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum 

untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang 

dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin 

profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas 

dasar kode etik adalah sebagai berikut:  

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional. 

2. Menjaga dan memelihara integritas profesi. 

3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat 

pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai 

manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas 

sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas. 61 

 

 

                                                 
60 Ibid. hlm.28 
61 Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3 
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Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, 

baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam 

kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, 

bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap 

terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, 

dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.  

 

Lima perlambang sifat hakim tersebut tercakup dalam logo hakim sebagai berikut: 

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang 

Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan 

yang beradab. 

2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik 

di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, 

tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran 

dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup 

mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat 

saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling 

pengertian. 

3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam 

kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, 

disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim 

harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, 

anggun, dan berwibawa.  

4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan 

berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, 

bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. 

Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan 

dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi 

masyarakat sekitarnya. 

5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di 

atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan 

tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan 

kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan waspada. 62 

 

                                                 

62 Ibid. hlm.4. 
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Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman diketahui bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, 

akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, 

pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan 

mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar 

utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan 

peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap 

keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas 

Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan 

senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, 

kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum 

dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan 

disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan 

pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi 

dan mengemban profesinya.  

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan 
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tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat 

dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau 

nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya 

oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu 

terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, 

atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam 

masyarakat. 63 

 

  

                                                 
63 Ibid. hlm.5. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.64 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan 

data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data 

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

dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 65  

 

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

sekunder,66 yaitu sebagai berikut: 

 

                                                 
64 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55 
65Ibid. hlm.58 
66 Ibid. hlm.61. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

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

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

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

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

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

Hukum Acara Pidana.  

(c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia  

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

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  

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

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

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

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor: 1215/PID.B/2014/ PN.TK 

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

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

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang   : 1 orang  

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung    : 1 orang  

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila   : 1 orang + 

Jumlah         : 3 orang   

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

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

yang bersifat umum.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.102 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan yang berusia lanjut (Putusan Nomor: 1215/Pid.B/2014/ 

PN.Tjk) adalah ketentuan mengenai minimal dua alat bukti sebagaimana 

diatur Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu adanya keterangan saksi dan 

alat bukti berupa retur.  Pertimbangan hakim ini sesuai dengan teori 

pendekatan seni dan intuisi yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana 

mempertimbangkan usia terdakwa yang sudah tua, sehingga pidana yang 

dijatuhkan hanya 8 bulan penjara, sedangkan ancaman  pidana penjara pada 

Pasal 372 KUHP yaitu 4 tahun.  

2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang berusia 

lanjut tidak memenuhi keadilan substantif karena hakim kurang 

mempertimbangkan besarnya kerugian yang diderita korban dan perbuatan 

terdakwa dilakukan dalam waktu yang lama yaitu sejak Tahun 2010 sampai 

dengan 2013. 
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B. Saran  

 

 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana penggelapan di masa yang akan 

datang hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan 

putusan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi korban 

tindak pidana. Pelaku tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan 

kerugian korban hendaknya dipidana secara maksimal agar memberikan efek 

jera kepada pelaku dan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 

tindak pidana serupa dalam kehidupan masyarakat. 

2. Pihak pelaku usaha kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap petugas 

tiket untuk menutup peluang terjadinya kerugian akibat tindak pidana 

penggelapan akibatnya kurangnya pengawasan atau kontrol terhadap uang 

tiket yang masuk.   
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