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ABSTRAK 

 

DISPARITAS PIDANA TERHADAP  

PENYALAHGUNA NARKOTIKA ANAK 

(Studi Kasus Putusan No. 412/Pid.Sus/2014/PN.TK dan 

No. 432/Pid.B/2014/PN.TK) 

 

 

Oleh 

Ambar Widyaningrum 

 
 

Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan mencolok dalam proses penjatuhan 

putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, 

biasa disebut Disparitas Pidana. Adanya disparitas pidana penjatuhan putusan 

hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak ini 

menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Dalam skripsi ini dibahas dua 

pokok permasalahan pertama mengapa terjadi disparitas pidana terhadap 

penyalahguna narkotika anak. Kedua apakah akibat disparitas terhadap terpidana 

anak. 

 

Pendekatan masalah yang  dilaksanakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 

kepustakaan (Library research) dan studi lapangan (Field research). Data yang 

diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, 

sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian. Hakim 

yang memutuskan perkara disparitas tindak pidana narkotika terhadap anak di 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, memberikan gambaran yang jelas 

tentang faktor pemidanaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, 

peranan hakim dalam penanggulangan disparitas putusan pidana terhadap anak, 

secara umum sudah menunjukan perannnya dengan maksimal sebagai aparat 

penegak hukum dalam memutus suatu perkara. Disparitas pidana terjadi karena 

ancaman pidananya berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Alasan 

terjadinya disparitas pidana antara putusan No. 412/Pid.Sus/2014/PN.TK dengan 

Putusan No.432/Pid.B/2014/PN.TK adalah karena beberapa faktor yaitu faktor 

Subjektif meliputi (a) faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak 

pidana misalnya keadaan ekonomi, faktor pergaulan, faktor sosial dan lain-lain. 

(b) Peranan terdakwa seperti apa. (c) Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah 

dihukum atau tidak. (d) Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya : 

perbedaan tingkat pendidikan. (e) Cara melakukan tindak pidana antara 

perlaku/terdakwa yang satu dengan pelaku/terdakwa yang lain berbeda, dan (f) 

Banyaknya barang bukti. Sedangkan faktor objektif meliputi : (a) Kerugian yang 

dialami korban. (b) Jumlah dan jenis barang yang di gunakan. (c) Akibat atau 

dampak yang di timbulkan dimasyarakat. 



 
 

Ambar Widyaningrum 

Saran dalam penelitian ini yaitu Pedoman pemidanaan sebaiknya diatur dalam 

KUHP, agar dapat mengurangi disparitas pidana dalam perkara putusan. Hal ini, 

dapat memberikan rasa keadilan kepada terpidana anak. Hakim sebaiknya 

mengutamakan pedoman pemberian pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh anak dan hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan dua 

faktor yaitu faktor subjektif dan faktor objektif untuk penjatuhan pidana bagi 

pelaku tindak pidana anak 

 

Kata Kunci: Disparitas, Psikotropika, Perlindungan anak, Putusan Hakim. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

 

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian 

kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap 

sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek 

disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan 

di banyak negara. 

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan 

penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud 

ketidakadilan yang mengganggu. Dalam bukunya Sentencing and Criminal 

Justice
1
, Andrew  Ashworth mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan 

dari diskresi hakim menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana. 

Di Indonesia, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi 

hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan 

sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, 

hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

                                                           
1Andrew Ashwort, Sentencing anf Criminal Justice, 2005, hlm. 72. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13633/hindari-disparitas-hukum-dalam-memutus-perkara-korupsi-dprd
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172


2 
 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada 

akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 

dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat 

yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, 

bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. 

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. 

Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan
2
, 

mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim 

untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas 

akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam 

takaran itu terlampau besar. 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena 

ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 

„dimungkinkan‟ karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR 

membuka ruang untuk itu. 

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak 

mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir 

disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencing 

                                                           
2
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, 2011, hlm. 33. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3c69bb66db7/pergeseran-paradigma-pemidanaan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18073/dpr-tidak-punya-pedoman-menyusun-ketentuan-pidana


3 
 

guidelines). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk 

negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. 

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. 

Meskipun berat ringannya pidana menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan 

banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu 

dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. 

Penjatuhan pidana yang proporsional adalah penjatuhan pidana yang „sesuai 

dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, 

proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat 

ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam 

menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks 

historis tertentu Harkrisnowo
3
. Penelusuran Harkristuti Harkrisnowo menemukan 

fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum 

zaman Indonesia kuno. 

Menurut Eva Achjani Zulfa
4
, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional 

berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang 

mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. 

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan 

dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman 

pemidanaan itu, kata Asworth
5
, harus „a strong and restrictive guideline‟. 

                                                           
3
Harkrisnowo, Demi Keadilan, 2003, hlm. 12 

4
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, 2011, hlm. 37-38 
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KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63- 

Pasal 71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat 

tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak 

pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup 

dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan 

pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf 

dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan. 

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan 

hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/ disparitas pidana 

merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi 

lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan 

bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.  

 

Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat 

pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan 

masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga 

terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai 

rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem 

peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan 

                                                                                                                                                               
5
Asworth, A strong and Restrictive Guideline, 2005, hlm. 101. 
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lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke 

pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan 

juga bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara kita, 

dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan 

adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa 

jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. 

Tidak sampai disitu saja, konsep equality before the law yang menjadi salah satu 

ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, 

dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta 

tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap 

sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan pidana yang 

berbeda. 

 

Kenakalan anak setiap tahunnya selalu  terjadi.  Apabila  dicermati perkembangan 

tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus 

operandi, pelanggaran yang dilakukan anak  tersebut dirasakan telah meresahkan 

semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak 

kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia 

pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan 

kenakalan anak, perlu dilakukan.
6

  

 

 

                                                           
6
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha 

Ilmu,Yogyakarta, 2010, hlm. 103 
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Batasan umur anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  

2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

 

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 

ayat (1) KUHPerdata yaitu (a) batas antara usia belum dewasa dengan telah 

dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan (b) seorang anak yang berada dalam 

usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah 

dewasa. 

 

Disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang 

yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile Delinquency. 

Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, 

baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia 

muda.
7 

Sedangkan Juvenile Delinquency menurut Romli Atmasasmita  

merupakan  perbuatan  atau  tingkah  laku  seseorang  anak  dibawah umur 18 

                                                           
7
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, 2007, 

hlm.11 
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(delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap 

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan 

pribadi si anak yang bersangkutan.
8
 

 

Penyimpangan  tingkah  laku   atau  perbuatan   melanggar   hukum   yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak 

negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak 

memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam 

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang 

tua wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan 

masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 

pribadinya. 

 

Berdasarkan tata kehidupan, anak masih berada dalam masa perkembangan atau 

pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Pada umumnya anak 

mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak 

tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau 

pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi 

seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong 

                                                           
8
Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 

2003, hlm. 40. 
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ke hal-hal  yang  negatif.  Oleh  sebab  itu  dalam  menghadapi  dan  

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu 

dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas 

tersebut. 

 

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam 

mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang 

melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkotika  dan  tindak pidana 

serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar 

ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan 

dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum ada dalam 

kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam 

masyarakat.  

 

Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, 

termasuk hukum pidana adalah  untuk melindungi individu atau warga negara 

Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan. Jika ditindak karena anak 

melanggar   hukum   berarti   berusaha   memberi   perlindungan   kepada   warga 

masyarakat  dari  gangguan  pelanggaran  hukum seperti :  pencurian,  

pemerasan, ancaman dan tindak pidana lainnya yang terjadi dalam masyarakat. 

Tindakan anak melakukan  pencurian  termasuk  tindakan  yang  melanggar  

hukum,  dan menimbulkan kerugian pada masyarakat lingkungannya serta 

keluarga. 
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Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya 

lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan 

perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam 

menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap pelaku kejahatan di bawah umur 

diupayakan agar anak yang dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang 

tuanya, seperti yang dikatakan Soeaidy Sholeh :  

“Bilamana hubungan antara orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat  

perbuatannya  sangat  merugikan  masyarakat  sehingga  perlu memisahkan anak 

dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi 

adalah semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara 

sehat dan wajar”.
9
 

 

Perbedaan  perlakuan  dan  ancaman  pidana  tersebut  dimaksudkan  untuk lebih 

melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang 

masih panjang dengan baik. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi 

kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan 

masyarakat. 

 

Arus globalisasi mempengaruhi kehidupan seseorang, pengaruh negatif bisa saja 

masuk melalui pergaulan baik secara tradisional (off line) ataupun secara 

moderen (on line) melalui situs jejaring sosial facebook ataupun twitter. Salah 

satu pengaruh negatif dari pergaulan global tersebut adalah perkenalan anak 

                                                           
9Soeaidy Sholeh, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka 

Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 24 
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dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Ditambah dengan maraknya 

peredaran narkotika yang semakin bebas di tengah masyarakat, maka tidak aneh 

lagi bila ada sebagaian anak yang terjerumus kedalam perbuatan penyalahgunaan 

narkotika. 

 

Penyalahgunaan  narkotika di Indonesia  merupakan  masalah  yang  mulai 

timbul sejak ± 26 tahun yang lalu. Masalah ini makin besar dan meluas sehingga 

pada  akhirnya  dinyatakan  sebagai  masalah  nasional  yang  dalam 

penanggulangannya perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Berdasarkan 

penelitan dan pengamatan berbagai pihak didapatkan data bahwa mereka yang 

menyalahgunakan narkotika kebanyakan tergolong dalam usia muda (anak-anak). 

Survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terdapat 8 % (delapan 

persen) anak usia 12-19 tahun pernah mencoba narkotika. Satu dari empat anak 

yang   pernah   mencoba   narkotika menyatakan terus  memakai atau menjadi 

pecandu.
10

 

 

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika disebutkan bahwa penyalah guna narkotika adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan 

tersebut maka pengertian penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika 

tanpa hak atau melawan hukum. 

 

                                                           
10

Sadar  BNN  Maret  2011/Maulani  KSG  IV,  “Terapi  dan  Rehabilitasi  Korban 

Narkoba,”http://www.ham.go.id/artikel.htm, (Diakses pada tanggal 30 Maret 2013, 17:47 WIB) 

 

http://www.ham.go.id/artikel.htm
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Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana seperti 

halnya penyalahgunaan narkotika, sangat membutuhkan adanya perlindungan 

hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara 

melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak  

menyangkut  semua  aturan  hukum  yang  berlaku.  Perlindungan  ini  perlu, 

karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara 

fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, 

perawatan dan penanganan khusus. 

 

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang  

berhadapan  dengan  hukum  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan   

beberapa   peraturan   perundang-undangan   terkait,   antara   lain Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 

Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 

  

Perspektif peradilan pidana anak, dalam sistim peradilan anak mempunyai 

kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, 

membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

 

Pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara ini dapat dijatuhkan 

kepada anak nakal paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak 
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nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka 

pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun. Apabila usia 

anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur 

hidup belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka terhadap anak nakal 

tersebut dikenakan tindakan untuk diserahkan kepada negara untuk mengikuti 

pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Namun terhadap perbuatan yang tidak 

diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, anak yang belum berusia  12  

(dua  belas)  tahun  maka  terhadapnya  dapat  dikenakan  salah  satu tindakan 

yang tersebut dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. 

 

Penjatuhan pidana pada anak-anak menurut Jonkers, bahwa titik beratnya bukan 

pada pembalasan atau kehendak penguasa untuk memberi nestapa, tetapi adanya 

keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak yang berbakat  

sebagai  penjahat,  untuk  menjadi anggota masyarakat  yang  berguna, apabila 

ditempatkan diluar lingkungan yang jahat atau tidak mengenal tata tertib.
11

 

 

Pemilihan alternatif sanksi pidana di atas, nampaknya belum diakomodasi oleh 

Pengadilan Negeri Klas I-A Tanjung Karang, untuk dua putusan pidana anak di 

bawah ini :  

a. Petikan Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2014/PN.TK dengan terdakwa NUR 

MUHAMMAD RIZKI als. KITING Bin SYAHRIZAL (16 Tahun) telah 

terbukti secara sah dan mneyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa 

hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan pidana 

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda 

sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

                                                           
11

Jonkers, Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 330 
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tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan 30(tiga puluh) hari latihan 

kerja; 

 

 

b. Petikan Putusan 432/Pid.B/2014/PN.TK dengan terdakwa Derry Moh. Arifin 

als Ncek bin Nur (16 Tahun) dan Bahtiar Yusuf Habibie bin Muhammad Gusril 

(16 Tahun) menyatakan terdakwa Derry Moh. Arifin als Ncek bin Nur 

Muhammad dan Terdakwa Bahtiar Yusuf Habibie bin Muhammad Gusril 

tersebut diatas, terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana 

dalam” dakwaan Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan menjatuhkan 

pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-

masing selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari; 

 

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terlihat adanya perbedaan lamanya putusan 

pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika oleh anak. Dalam dunia hukum 

terjadinya perbedaan mencolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap 

pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, biasa disebut Disparitas 

Pidana. Adanya disparitas pidana penjatuhan putusan hakim pada tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak ini menjadi sangat menarik untuk 

diteliti lebih dalam. 

 

Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus-kasus kenakalan anak 

penyalahguna narkotika di Lampung,(Studi Kasus Putusan No. 

412/Pid.Sus/2014/PN.TK dan No.432/Pid.B/2014/PN.TK)  yang telah 

diselesaikan dan mendapat putusan, maka penulis tertarik  untuk  melakukan 

penelitian dengan judul ”DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP 

PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 

412/Pid.Sus/2014/PN.TK dan No. 432/Pid.B/2014/PN.TK” 
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B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap penyalahguna narkotika anak ? 

2. Apakah akibat disparitas terhadap terpidana anak ? 

 

C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya diparitas pidana terhadap 

penyalahguna narkotika 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat disparitas terhadap 

terpidana anak 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut: 

1. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan terhadap tindak pidana narkoba 

anak. 

2. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya 
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hukum pidana anak terhadap penyalahgunaan narkoba. 

3. Memberikan informasi mengenai pengertian dari disparitas pidana hukum. 

4. Memberikan informasi mengenai sanksi pidana terhadap penyalahguna 

narkotika 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim 

dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 

1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap 

tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus 

ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan  menurut hukum 

juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan 

dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, 

Teori sebab-sebab kejahatan. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan 

pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang 
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erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, 

pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang 

menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian 

atau penulisan.
12

  

 

a. Teori Pemidanaan 

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan 

akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi 

baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Negara 

dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan 

menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan 

harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu 

dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
13

  

 

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka 

dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam 

hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:  

a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) 

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan 

itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang 

dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang 

                                                           
12

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 73 
13

 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 48 
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melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan 

penderitaan bagi si korban.  

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)  

 Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah 

bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini 

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori 

ini mencari manfaat daripada pemidanaan (nut van de straf). 

c. Vereningings theorieen (teori gabungan) 

 Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan 

menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini 

dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu 

pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai 

dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.
14

 

 

b. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

tidak boleh menjatuhkaan 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)
15

. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

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

                                                           
14

 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56. 
15

 Sadjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. hlm.11 
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Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu 

dibuktikan (Pasal 184).
16

  

 

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan 

diadili oleh seorang hakim. 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.
 17

 

 

Dalam menjatuhkan pidana hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat 

yuridis ataupun non-yuridis. 

1. Pertimbangan yuridis  

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 

pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis di antaranya: 

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.  

b. Tuntutan pidana.  

c. Keterangan saksi.  

d. Keterangan terdakwa.  

                                                           
16

 Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.272. 
17

 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm.74 
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e. Barang-barang bukti.  

f. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Psikotropika 

 

2. Pertimbangan non yuridis 

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan 

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis 

saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam memutus pengurangan 

sanksi pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian dalam tindak 

pidana korupsi tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat 

sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. 

Menurut Mazkenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu: 

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau 

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang 

berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

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

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. 
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3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan 

bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas 

dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi 

suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

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

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan  dengan 

pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang 

berpekara. 
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6. Teori Kebijaksanaan 

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

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

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

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

masyarakat dan bagi bangsanya.
18

 

 

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian 

hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang 

didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan pasal 183 KUHAP 

di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang 

terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua 

komponen: 

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 

menurut undang-undang, 

2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut 

undang-undang. 

 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

system pembuktian negative (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 105-106 
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ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 

Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat 

perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan 

dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, 

dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan 

ditemukan di banyak negara. 

 

Adapun faktor pemicu terjadinya diparitas pidana yaitu : 

a. Masalah Falsafah Pemidanaan 

b. Pedoman Pemidanaan 

c. Masalah Patokan Pidana 

d. Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggunakan hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang menjadi arti dan berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Di 

dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang 

akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-

batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:  

1. Disparitas tindak pidana. 

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk 

menerapkan peraturan yang berbeda. 

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
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2. Pengertian penyalahgunaan narkotika. 

3. Kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika Dan undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropik. 

4. Kebijakan pemidanaan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam 

kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya. 

5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), undang-undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

I. Pendahuluan.  

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan 

yang juga diuraikan pada bab ini.  

 

II. Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian disparitas 

tindak pidana, jenis-jenis disparitas tindak pidana. 

 

III. Metode Penelitian 

Bab ini yang menguraikan tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah, 

sumber dan jenis data, sumber informasi, prosedur pengumpulan dan pengolahan 

data serta analisis data. 
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IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah 

Bab ini berisi tentang data yang telah didapat dari berbagai metode yang 

digunakan, lalu diproses sehingga menghasilkan kesimpulan 

 

V. Penutup  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk menambah 

kesempurnaan penelitian. 

 



 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah 

dalam Bahasa Belanda disebut “strafbaarfreit” atau “delik”. Disamping istilah 

tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa 

pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut 

Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan 

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
19

 

 

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yan 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminya kepentingan umum.
20

 Disamping itu E. Utrecht menganjurkan 

pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan 

                                                           
19

 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita. 

Jakarta. 2004. hlm.54. 
20

 P.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 

1996. hlm.16. 
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(handelen atau doen positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet doen, 

negatif maupun akibatnya). 

 

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan 

segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana 

adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu 

dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana 

adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si 

pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.
21

 

 

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan 

pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) yang terkandung 

di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu 

asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-

undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin 

sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada 

pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, 

seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud 

mengandung tiga pengertian yang dapat dismpulkan yaitu antara lain: 

a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal 

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 
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 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm 63. 
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c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

 

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama 

hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang 

melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh 

karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat 

seperti: 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. 

Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 

memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum. 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu mencantumkan sanksinya. 

 

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak 

pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai 

ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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B. Teori Pemidanaan 

 

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan 

hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana 

sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.
22

 

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu: 

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau 

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang). 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut Undang-Undang. 

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang 

karena telah melanggar hukum.
 23

 

 

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana: 

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien) 
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 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm 186. 
23
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Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena 

seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana 

merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 

orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar 

pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu 

sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan 

kejahatan tersebut. 

 

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana 

adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), 

sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal 

sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk 

mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.
24

 

 

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar 

setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu 

keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh 

karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus 

dikesampingkan. 

 

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat 

bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari 
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 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. 
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adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum 

suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana 

merupakan suatu pembalasan.  Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak 

pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu 

pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.  

 

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa 

kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah 

melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan 

melakukan kejahatan lagi.
25

 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien) 

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan 

pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai 

tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut 

teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai 

berikut: 

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-

nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap 

pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). 
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b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan 

mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik 

dalam masyarakat (preventif khusus).
26

 

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan 

yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam 

teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama 

beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan 

yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan 

dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. 

 

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan 

rincian sebagai berikut: 

a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku 

tidak melakukan niat buruk. 

b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana 

yang nantinya memerlukan suatu reclessering. 

c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang 

sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi 

d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib 

hukum. 

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah 

merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana 

dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya 
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dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai 

menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum 

menjalani pidana.
27

 

 

3) Teori gabungan (verenigingsthrorien) 

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

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

dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama 

yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). 

Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut 

dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan 

dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: 

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

mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka 

terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari 

sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. 

b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan 

pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki 

tujuan yang dikehendaki. 

c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni 

mempertahankan tertib hukum.
28
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Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan 

terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya 

pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang 

tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), 

sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa: 

a. Pemulihan ketertiban, 

b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak 

preventief), 

c. Perbaikan pribadi terpidana, 

d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, 

e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep 

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

bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus 

membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap 

masyarakat dan terpidana. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah 

suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu 

perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana 

juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari 

hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, 

cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankanya, begitu juga mengenai 

pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. 
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C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

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 

KUHAP).
29

 

 

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 menyebutkan ketentuan 

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

(unus testis nullus testis).
30

 

 

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim 

dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat 

hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan 
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memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih 

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.
31

 

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, 

menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana 

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 

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

tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana. 

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana 

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat 

dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. 

3. Tahap Penentuan Pemidanaan 

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 

melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan 

dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai terdakwa. 

 

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 

persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu: 

1. Surat 

2. Petunjuk 

3. Keterangan terdakwa 

4. Keterangan Saksi 
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5. Keterangan Ahli
32

 

 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal 

dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus 

putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut 

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh 

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara 

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

pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan 

dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana 

atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang 

berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak 

terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara    pidana. Penjatuhan putusan, 

hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau 

intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuwan 
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Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 

pihak yang berperkara. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik 

dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna 

bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.
33

 

 

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: 
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1. Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. 

3. Cara melakukan tindak pidana 

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. 

4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. 

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman pelaku. 

5. Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 
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Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat 

pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur. 

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah kepada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. 

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
34

 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari 

system pembuktian negative (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya 

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. 
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D. Disparitas Pidana  

 

1. Pengertian disparitas pidana 

Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat 

perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan 

dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, 

dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan 

ditemukan di banyak negara.  

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan 

penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud 

ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu? 

Dalam bukunya Sentencing and Criminal Justice
35

, Andrew  Ashworth 

mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim 

menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. 

Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi 

hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan 

sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, 

hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat bak dan jahat pada diri terdakwa. 

                                                           
35Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, 2005, hlm 72. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13633/hindari-disparitas-hukum-dalam-memutus-perkara-korupsi-dprd
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
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Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo
36

 menyatakan disparitas putusan berkenaan 

dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara 

keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada 

akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 

dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat 

yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, 

bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. 

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. 

Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma Pemidanaan
37

 mengatakan 

ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim untuk 

memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan 

tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam 

takaran itu terlampau besar. 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena 

ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 

„dimungkinkan‟ karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR 

membuka ruang untuk itu. 

                                                           
36Harkristuti Harkrisnowo, Demi Keadilan, 2003, hlm. 7 
37Eva Achjani Zulfa, Pergesaran Paradigma Pemidanaan, 2011, hlm. 33 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3c69bb66db7/pergeseran-paradigma-pemidanaan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18073/dpr-tidak-punya-pedoman-menyusun-ketentuan-pidana
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Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak 

mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir 

disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencing 

guidelines). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk 

negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. 

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. 

Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama 

dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu 

dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. 

Rujukan lain yang menyinggung langsung pemidanaan yang tidak proporsional 

adalah putusan MA No. 143K/Pid/1993. Majelis hakim agung dipimpin M. Yahya 

Harahap mempertimbangkan bahwa pada dasarnya berat ringannya hukuman 

adalah kewenangan judex facti. Pemidanaan dapat menjadi kewenangan hakim 

tingkat kasasi jika pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan cara melakukan 

tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan 

terdakwa. Begitu pula jika pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan 

penegakan hukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi 

bagi masyarakat dan pelaku. 

“Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, 

namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip 

edukasi, koreksi, prevensi dan represi,” demikian penggalan pertimbangan majelis 

hakim agung. 



43 
 

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang „sesuai 

dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, 

proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat 

ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam 

menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks 

historis tertentu. Penelusuran Harkristuti Harkrisnowo menemukan fakta bahwa 

asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia 

kuno. 

Menurut Eva Achjani Zulfa
38

, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional 

berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang 

mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. 

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan 

dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman 

pemidanaan itu, kata Asworth
39

, harus „a strong and restrictive guideline‟. 

KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-

71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat 

tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak 

pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup 

                                                           
38Eva Achjani Zulfa, Pergesaran Paradigma Pemidanaan, 2011, hlm. 37-38 
 
39Andrew Ashwort, Sentencing anf Criminal Justice, 2005, hlm 101 
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dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan 

pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf 

dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 

dilakukan. 

2. Faktor Pemicu Disparitas Pidana 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, 

faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut: 

a. Masalah Falsafah Pemidanaan 

Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang 

diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (werking der vergelding). 

Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang 

mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki 

agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian 

si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi. 

Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada 

tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut 

dijelaskan : “dalam  menentukan  tinggi  rendahnya pidana, hakim untuk tiap 

kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang 

dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? 

Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang 

dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah 

suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang 
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sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan 

seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan 

merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “ 

Dengan adanya perubahan teori pemidanaan yang dianut, prof. sudarto 

mengatakan, “MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena Wvs ini meneladani 

Wvs Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang 

disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga 

karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan 

falsafah yang menjadi dasar adalah sama.” 

Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik 

dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga schuld strafrecht (hukum 

pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus 

ada kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal 

yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan 

tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran 

kepada hakim dalam menentukan pidana. 

Beberapa macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan 

(aliran klasik) dan berupa pembinaan dan menurut Andi Hamzah, dalam bukunya 

Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), halaman 

15-16, tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada 

arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk 

memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang 

dirugikan atau korban kejahatan. Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan 
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dosa (expiation) atau retribusi (retribution), perlindungan kepada masyarakat dari 

perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir 

yang paling modern dan popular dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki 

kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana 

dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran 

dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada 

aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di 

Indonesia. Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha 

rehabilitasi dan reintegrasi social bagi pelaku tindak pidana.  

Hal ini pun telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of 

Constitution yang memutuskan dalam putusan 013/PUU-1/2003, “ Bahwa asas 

non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan 

(retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem 

pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif”. 

Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka 

sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini 

dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus 

dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang 

telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

b. Pedoman Pemidanaan 

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak 

adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.   
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Prof. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan 

hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana 

itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan 

si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut 

penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya 

seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan 

pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara 

mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. 

Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang 

menyatakan: “untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas 

terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk 

pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha 

agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak 

bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan 

hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan 

masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan 

suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan checking points yang 

disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional 

maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior 

scientist.”(Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan 

pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian 

pemidanaan lebih dipergunakan). 
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Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep 

rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu 

diperinci sebagai berikut : 

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: 

1) Kesalahan pembuat 

2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana 

3) Cara melakukan tindak pidana 

4) Sikap batin pembuat 

5) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat 

6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat 

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

c. Masalah Patokan Pidana 

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan 

pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di 

pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana 

dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih 

parah dibandingkan dengan saat ini. 

Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy mengatakan 

bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman 

pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan 

dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. 



49 
 

Maksud dari patokan pemidanaan menurut Edward M. Kennedy adalah pidana 

rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya 

wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, 

terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat 

mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal 

saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. 

d. Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri 

1. Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang 

bersumber pada UU  

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi 

kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga 

peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim 

dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia 

jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan 

pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang 

menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4)nya 

diatur bahwa pidana penjara selam waktu tertentu sekali sekali tidak boelh 

melebihi dua puluh tahun. Demikan pula dengan halnya pidana kurungan dalam 

Pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari 

dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa 

pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. 
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Didalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah 

tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia digani dengan pidana 

kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari 

dan paling lama enam bulan. 

 

2. Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri 

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut 

profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang 

ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka 

terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang 

berbeda beda. 

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan 

kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang 

nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunannya 

melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. 

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan 

hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari 

disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana 

juga dikutip Barda Nawawi ialah: 

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis 

masyarakat terhadap sistem pidana yang ada 

2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana 
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3. Mendorong terjadinya tindak pidana 

4. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. 

Menurut Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari 

adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat 

dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan 

dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga 

mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang 

kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana 

penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat. 

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada 

juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak 

negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana 

sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di 

Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa 

disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut: 

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik 

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai 

dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas 

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun 

wajar.  

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan 

Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas 
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pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang 

sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang 

rasional. 

Menurut Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya tentang 

disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa 

disparitas harus didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. 

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupaka bentuk 

refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, 

harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan 

memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. jika 

hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima 

oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan 

hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia 

memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya 

upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi dalam 

masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah 

pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan 

pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus 

ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya 

penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, 
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kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban 

tindak pidana. 

Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan remmelink menyimpulkan bahwa 

soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang 

memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh 

Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak 

mungkin, yang perlu dusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi 

(consistency of sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan 

hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula 

dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat 

menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang 

menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk 

berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy-“ Not 

making sentence equal, but in making sentencing philosiophies agree” (bukan 

memjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi). 

 

E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika  

 

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku kejahatan 

narkoba adalah sebagai berikut :  Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 [bagi 

tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman] 
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Pasal 111 : 

(1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam 

bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2)    Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 [bagi tersangka kedapatan memiliki 

narkotika dalam bentuk bukan tanaman] 

Pasal 112 : 

(1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2)    Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditambah1/3(sepertiga). 

 

Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 [bagi tersangka kedapatan mengedarkan 

narkotika] 
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Pasal 114 : 

(1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2)    Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika 

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009[bagi tersangka yang merupakan korban 

lahgun narkotika, bisa direhab]  

Pasal 127 : 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun;     dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu)  tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, 

dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, 

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 
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F. Kebijakan sanksi pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika Dan undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika 

 

Pasal 60 UU RI No. 5 Tahun 1997: 

(1) barang siapa: 

 Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, 

atau  

 Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak 

memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7, atau  

 Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak 

terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan 

sebagaimana dimaksiud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah. 

(2)  Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 

12 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan 

pidana denda paling banyak 100 juta rupiah 

(3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam 

pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan 

pidana denda paling banyak 60 juta rupiah 

(4)  Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 

14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana 

denda paling banyak 60 juta rupiah 

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan 

dalam pasal 14 ayat (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang 

menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 bulan 

 

 

 

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 : 

 

“barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa 

psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 100 juta (pengguna)” 

 

 

Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 

(1)  Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 

melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau 

mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat 
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(2)  Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan 

ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. 

 

G. Dampak Disparitas Pidana Dengan Anak Sebagai Pelakunya 

 

Menurut Anderson terdapat beberapa dampak kebijakan putusan hakim yaitu: 

1. Orientasi pada maksud dan tujuan 

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum selalu dinilai negatif oleh 

masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, karena anak yang 

berhadapan dengan hukum sendiri juga merupakan korban lingkungan, korban 

penelantaran dan korban ekonomi sehingga kedudukan anak yang berhadapan 

dengan hukum tidak hanya dinilai sebagai anak yang bermasalah. 

 

Anak-anak akan berhadapan dengan hukum ini juga telah kehilangan hak-haknya 

yang tercantum dalam berbagai undang-undang, baik sebelum mereka melakukan 

tindak pidana dan bahkan setelah mereka melakukan tindak pidana dan ditangani 

oleh aparat, hak-hak mereka malah semakin terampas. Oleh karena itu, aparat 

diharapkan untuk mengaplikasikan pilihan penanganan kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum yaitu diskresi, diversi dan keadilan restoratif.  

Pilihan penanganan ini dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan 

anak, yaitu membina anak untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan 

bahwa di dalam undang-undang pun disebutkan bahwa pengadilan merupakan 

pilihan terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum. Artinya, selama anak yang berhadapan dengan hukum masih bisa 

dibimbing, dibina dan dapat memperbaiki karakternya di luar penjara, maka hal 
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tersebut akan sangat menguntungkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

dan secara tidak langsung juga menguntungkan negara. Hal ini karena akan 

semakin sedikit anak-anak nakal yang dididik di dalam penjara yang 

dikhawatirkan justru akan dapat menjadi seorang kriminal sejati saat mereka 

keluar dari penjara.  

 

2. Pola tindakan yang dilakukan oleh Hakim 

 

Pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Sekalipun upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi 

anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak hanya diatur secara 

eksplisit, namun hal ini seharusnya tidak menutup semangat upaya pemenuhannya 

oleh aparat penegak hukum, mengingat kedudukan dan posisi anak yang berbeda 

dengan orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pola penyelesaian perkara pidana dengan 

anak sebagai pelakunya dengan menerapkan keadilan restoratif. Penerapan 

keadilan restoratif ini juga terlihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi 

masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 

serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. 
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3. Kebijakan Hakim melalui putusannya adalah demi kepentingan terbaik anak  

Kebijakan pemerintah terhadap masalah anak sudah terwujud sejak lama dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak sampai dengan keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan 

anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan 

sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi 

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif termasuk pula 

terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang 

bermasalah dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban 

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, 

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 

perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara itu, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak 

Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan 

hukum (children in conflict with law). Undang-undang tersebut mengatur tentang 

hukum pidana anak yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan 

hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam tindak pidana karena peradilan 

pidana untuk anak bukanlah semata sebagai penghukum tetapi untuk perbaikan 

kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan 
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tindakan dengan menggunakan pengadilan yang konstruktif. Oleh karena itu, 

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak sebagai pelaku tindak pidana 

adalah semata-mata demi kebaikan masa depan anak dengan tetap memperhatikan 

hak-hak anak. 

 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang 

timbul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan 

masalah yang  dilaksanakan  dalam penelitian ini adalah  pendekatan yuridis 

normatif. 
40

 

 

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan 

dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan dan teori-teori 

yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini terhadap dua Putusan 

Hakim yang berbeda untuk kasus hukum yang sama. 

 

 

                                                           
40Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 8. 



62 
 

B.  Sumber dan Jenis Data 

 

Penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah adalah data sekunder. 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, 

yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen,  berkas  perkara,  

buku  literatur,  majalah,  arsip,  buku  hasil penelitian  terdahulu  serta  peraturan  

hukum  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti.  

 

Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 

norma atau kaidah dasar, peraturan dasar dan perauran perundang-

undangan.Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikoptropika 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbaharuan dari Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia. 

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekeunder diperoleh dengan studi 

dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan 

serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet. 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, 

artikel, majalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan 

dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Adapun yang 

menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  = 1orang 

2. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung  = 1 orang+ 

        2  orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

I. Prosedur  Pengumpulan Data 

 

a. Studi Kepustakaan (Library research) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan 

dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder 

adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan. 

 

b. Studi Lapangan (Field research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu 

sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaaan secara 

lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis. 

 

II. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan 

diteitikembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai 
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dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya 

kesalahan data. 

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan 

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penenmpatan sesuai 

denganpokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis 

data. 

 

E. Analisis Data 

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya 

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan 

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, 

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan 

dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan 

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan 

metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Disparitas pidana terjadi karena disparitas pidana bisa terjadi dipandang 

dari segi kasus, disparitas pun dapat dipengaruh oleh aparat penegak 

hukum seperti penyidik yang saling mempengaruhi, jaksa yang 

mempunyai hak menuntut dan lembaga-lembaga hukum yang lain pun 

mempunyai hak. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan 

terjadinya disparitas pidana ini yaitu faktor yuridis dan non yuridis.  

2. Disparitas terhadap anak menimbulkan dampak ketidakadilan dan akan 

menimbulkan tidak terlaksananya pemidanaan. Tujuan pemidanaan di 

Bapas agar memberikan efek jera terhadap anak tersebut. Dalam 

pemidanaan terjadi beberapa dampak akibat dari aparat hukum di Bapas. 

Karena di lembaga pemidanaan, terdapat sebagian anak tidak 

mendapatkan rasa keadilan selama masa tahanan. 

3. Penerapan undang-undang dapat memberikan rasa keadilan tetapi dari 

segi pandang undang-undang itu sendiri dilatar belakangi oleh aparat 

hukum itu sendiri seperti jaksa atau hakim yang memutuskan perkara.  
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Dalam kasus ini, Undang-undang yang digunakan adalah Undang-

undang Sistem Peradilan Anak. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pedoman pemidanaan sebaiknya diatur dalam KUHP, agar dapat 

mengurangi disparitas pidana dalam perkara putusan. Hal ini, dapat 

memberikan rasa keadilan kepada terpidana anak.  

2. Hakim sebaiknya mengutamakan pedoman pemberian pidana bagi 

pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan hakim 

sebaiknya lebih mempertimbangkan dua faktor yaitu faktor subjektif dan 

faktor objektif untuk penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana anak. 

3. Hendaknya ditingkatkan dalam fasilitas yang mendukung di dalam 

Bapas, agar terpidana anak tidak merasakan dampak negatif dari 

pelaksanaan pemidanaan. 
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