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Abstract 

 

 

The death penalty is the heaviest punishment because it ends a human life. The 

death penalty is the oldest type of criminal offense, as old as the history of 

humankind and is the most controversial penalty or sanction of all criminal 

systems, both in countries adopting Common Law or Civil Law. Questioning the 

death penalty in criminal law as a means of achieving the objectives of the 

criminal law has resulted in a long debate among criminal lawyers. In the Bill of 

Indonesian Criminal Code of 2015, the capital punishment is still being applied 

with some modifications. According to the Criminal Code of 2015 paragraph 1, 

the Death Penalty is regulated in a separate article, namely Article 62, in that 

article, the death penalty is executed to a special crime and being imposed 

alternatively. 

 

The problems in this research are formulated as follows: how is the role of judges 

in handling the case of capital punishment at Tanjungkarang District Court? And 

what is the basis considerations of judges in deciding the death penalty? 

 

The results of the research showed that the role of judges in handling and 

examining the case of capital punishment was to execute the law, in this case the 

judges has judged the case appropriately, the judges also provided justice and 

education by participating actively in digging the facts of legal materials in the 

trial which was basically aimed at allowing judges to give the best judgment. The 

basis considerations of judges at Tanjung Karang District Court in deciding 

criminal cases was based on the process of law revealed at the trial, the judges 

also considered some factors, such as: the element of error of the defendant, the 

motive and purpose of the crime, the way of doing the crime, the background and 

social life of the defendant, the criminal effect on the victims, whether the crime 

was planned or not, and other considerations. 
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Abstrak 

 

Pidana mati merupakan pidana terberat karena menyangkut nyawa. Pidana mati 

merupakan suatu jenis pidana tertua, setua kehidupan manusia dan merupakan 

hukuman atau sanksi yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di 

Negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun yang menganut 

Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana 

mencapai tujuan dari hukum pidana, telah banyak menimbulkan perdebatan antar 

sesama ahli hukum pidana. Dalam RUU KUHP Tahun 2015 pidana pokok 

hukuman mati tetap diberlakukan, tetapi memiliki beberapa perbedaan 

didalamnya. RUU KHUP Tahun 2015 pada paragraf 1, Pidana Mati diatur dalam 

pasal tersendiri yakni Pasal 62, dalam pasal tersebut pidana mati merupakan 

pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamka secara alternatif. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran hakim dalam 

menangani perkara yang putusannya pidana mati pada Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang? Serta apakah dasar pertimbanan hakim dalam memutuskan 

penjatuhan pidana mati? 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normative 

empiris. 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran hakim dalam praktik penanganan dan 

pemeriksaan perkara pada hakikatnya berperan sebagap penerap undang-undang, 

dimana hakim khusnya perkara yang dijatuhi pidana mati dalam praktiknya hakim 

berperan dengan baik, dimana hakim dalam memberikan keadilan dan edukasi 

dengan turut aktif dalam menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan, hal ini 

pada dasarnya bertujuan agar hakim dapat memberikan putusan yang terbaik. 

Dasar perimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam 

memutus perkara pidana didasarkan pada peroses hukum yang terungkap pada 

sidang pengadilan, hakim juga dalam memberikan putusan mempertimbangkan: 

unsur kesalahan dari terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara 

melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa, pengaruh 

pidana terhadap korban, tindak pidana dilakukan dengan berencana atau tidak, 

serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. 

 

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pidana Mati 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena hukum selalu terjadi di dalam masyarakat bersama dengan berjalannya 

interaksi antar masyarakat tersebut. Masyarakat baik itu sebagai individu maupun 

sebagai kelompok selalu menginginkan adanya ketertiban, rasa aman, dan 

nyaman dalam kehidupan sehari-harinya. Upaya untuk mewujudkan keinginan 

masyarakat tersebut maka diperlukan adanya aturan yang bersifat mengikat agar 

keinginan masyarakat dan juga merupakan tujuan hukum tersebut dapat terwujud. 

 

Menyambut keinginan masyarakat tersebut maka para pembentuk undang-undang 

menindaklanjutinya dengan membentuk aturan-aturan berupa norma-norma 

hukum. Norma hukum yang dibentuk dan diperundangkan oleh Negara harus 

jelas dan tegas, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai kepastian hukum.
1
 

Agar aturan hukum yang dibentuk oleh para pembentuk undang-undang dapat 

dijalankan dengan baik, maka aturan tersebut di ikuti dengan sanksi berupa 

pidana atau nestapa.  

 

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal beberapa sanksi pidana. Aturan 

hukum mengenai sanksi pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                           
1
 Triana Putri Vinansari, 2003, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian garasi Terhadap Terpidana 

di Indonesia, Jurnal Universitas Sumatra Utara, di unduh pada 23 Agustus 2017 Pukul 22.52 

WIB. 
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Pidana (KUHP) Bab II Pasal 10 mengenai macam-macam bentuk pidana yaitu 

terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Tujuan pidana dalam aturan 

hukum tersebut adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. 

Pidana pokok yang diatur didalam KUHP Bab II Pasal 10 terdiri dari: Pidana 

Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda; Pidana Tutupan. 

 

Berbicara mengenai pidana pokok, khususnya pidana mati menjadi bahasan yang 

menarik untuk dikaji terutama pada Era Moderen saat ini dengan berkembang 

pesatnya pengetahuan dan masuknya pemahaman masyarakat mengenai Hak 

Asasi Manusia (HAM), maka penerapan pidana pokok hukuman mati 

dipertanyakan keefektifannya dalam upaya memberantas kejahatan khususnya 

kejahatan berat. Pertanyaan akan ke efektifan dari sanksi pidana ini merupakan 

hal yang wajar, karena upaya memberantas tidak kejahatan bukan hanya dilihat 

dari ringan atau beratnya suatu pidana saja. Faktor-faktor lain yang merupakan 

pemicu dari berkembangnya tindak kejahatan perlu juga menjadi perhatian. 

 

KUHP Indonesia membatasi kemungkingan dijatuhkannya pidana mati atas 

beberapa kajahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan 

yang berat itu adalah : 

a. Pasal 104 yaitu makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden 

b. Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang 

c. Pasal 124 ayat 3 yaitu membantu musuh waktu perang 

d. Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat 

yang direncanakan dan berakibat maut 
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e. Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana 

f. Pasal 365 ayat 4 yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 

berat atau mati 

g. Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 

berat atau mati 

h. Pasal 444 yaitu pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan 

kematian 

 

Pidana mati merupakan pidana terberat karena menyangkut nyawa. Pidana mati 

merupakan suatu jenis pidana tertua, setua kehidupan manusia dan merupakan 

hukuman atau sanksi yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di 

Negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun yang menganut 

Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana 

mencapai tujuan dari hukum pidana, telah banyak menimbulkan perdebatan antar 

sesama ahli hukum pidana. Dalam RUU KUHP Tahun 2015 pidana pokok 

hukuman mati tetap diberlakukan, tetapi memiliki beberapa perbedaan 

didalamnya. RUU KHUP Tahun 2015 pada paragraf 1, Pidana Mati diatur dalam 

pasal tersendiri yakni Pasal 62,
2
 dalam pasal tersebut pidana mati merupakan 

pidana pokik yang bersifat khusus dan diancamka secara alternative. 

 

Beberapa saat yang lalu Lampung dihebohkan dengan terjadinya kasus 

pembunuhan anggota DPRD Kota Bandar Lampung M. Fansor. Majelis hakim 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara dengan terdakwa 

Brigadir Medi Andika dengan vonis hukuman mati. Hakim menyatakan Medi 

                                                           
2
 RUU KUHP 2015 
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terbukti melakukan tindak pembunuhan berecana terhadap Pansor dan melakukan 

mutilasi terhadap korban. 

 

Sanksi pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam putusannya tentunya 

memiliki dasar serta pertimbangan yang mendalam, tentunya berdasarkan fakta-

fakta hukum yang telah terungkap di dalam siding pengadilan. Menurut Lamroso 

dan Gorofalo, pidana mati merupakan suatu alasan mutlak yang harus ada pada 

masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang mungkin tidak dapat 

diperbaiki lagi.
3
 Pidana mati merupakan suatu upaya yang radikal untuk 

meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki, dan dengan adanya pidana 

mati ini maka hilang pula kewajiban untuk memelihara para pelaku tindak pidana 

berat dalam lembaga pemasarakatan. Begitu juga dengan kehawatiran masyarakat 

yang memiliki asumsi bahwa apabila pelaku tindak kejahatan berat tersebut 

selesai menjalani masa tahanan atau melarikan diri dari lembaga pemasarakatan 

maka keselamatan masyarakat akan terancam. 

 

Arti penting menjadikan penerapan pidana mati sebagai fokus penelitian dan 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai objek adalah terkait dengan peran dan 

fungsi hakim sebagai pemberi putusan. Segenap uraian diatas penulis kemas 

kedalam karya tulis dengan judul “Peran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati 

Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan 

No.1168/Pid.B/2016/PNTJK Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang)” 

 

 

                                                           
3
 http:/www.suduthukum.com/2017/04/hukuman-mati.html diakses 07/12/2017, Pukul 14.15 WIB 



5 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Karya tulis ini dalam rangka menjawab permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penerapan hakim dalam praktik penyelengaraan dan 

pemeriksaan  perkara  pidana  mati  

     (Studi  Putusan No.1168/Pid.B/2016/PNTJK)? 

b. Apakah dasar pertimbanan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana 

mati? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana yang 

meliputi, praktik penanganan perkara pada Pengadilan Negeri, serta pengaruhnya 

terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati. 

Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017 sampai 2018. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui bagaimanakah praktik penyelenggaraan perkara pada 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang putusannya adalah pidana mati. 

b. Mengetahui bagaimanakah proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang yang putusannya ialah pidana mati. 

c. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan penjatuhan pidana mati pada Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, mengetahui sekaligus menganalisis 

keterkaitan antara proses pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana mati. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi penegak 

hukum maupun masyarakat dalam menangani perkara-perkara yang diancam 

dengan hukuman pidana mati. 
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D.  Kerangka Pemikiran 

1.   Alur Pikir 

Alur piker penelitian ini mengenai penerapan pidana mati di Pengadilan 

Negeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Pembuktian Teori Pertimbangan 

Hakim 

 

Hakim dalam praktik di persidangan 

berperan sebagai penerap undang-undang, 

dengan melihat fakta-fakta hukum yang 

terungkap di persidangan, melihat faktor 

yang mejadi pertimbangan berdasarkan 

yuridis dan non yuridis guna memberikan 

putusan yang terbaik dan seadil-adilnya. 

 

Penerapan Pidana Mati di 

Indonesia 

Bagaimanakah penerapan 

hakim dalam praktik  

penyelengaraan dan pemeriksa

an  perkarapidana mati 

(Studi  Putusan No.1168/Pid.B/

2016/PNTJK) 

  

 (Studi  Putusan No.1168/P

id.B/2016/PNTJK)? 

 

Bagaimanakah dasar 

pertimbangan hakim dalam 

memutuskan  penjatuhan 

pidana mati 

Permasalahan 
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2. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah susunan dari berbagai anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan menjadi kesatuan yang logis yang menjadi landasan, 

acuan, serta pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. 

Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan, yang pada dasarnya 

bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relefan untuk penelitian.
4
 

 

Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan 

digunakannya teori-teori untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan 

permasalahan yang terkandung dalam subtansi topik materi selaku variable-

variabel judul yang disajikan. Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi 

diangkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah: 

 

a. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

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

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

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan 

harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara 

yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan 

pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.   

 

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta , hlm 123. 
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Menurut Bunadi Hidayat, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan yaitu: 

1. Bersifat Yuridis 

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: dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, 

keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan 

dengan perbuatan terdakwa. 

 

2. Bersifat Non Yuridis 

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan 

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non 

yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminoligis dan filosofis.
5
 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 

(tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah 

melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian  

2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu 

merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

dipidana, dan akhirnya 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. 
6
 

                                                           
5
 Bunadi Hidayat. 2009, Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Alumni, Bandung, hlm 93. 

6
 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. 

Bandung,  hlm 21. 
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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 memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan 

pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang 

dijatuhkan itu.
7
 

 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara salah 

satunya adalah, yaitu sebagai berikut: 
8
 

 

b. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dan 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 

pihak yang berperkara.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 

hlm 67. 
8
 Ahmad Rifai. 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika,  Jakarta, hlm 102. 
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c. Teori Pemidanaan 

 

Alasan Pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu teori 

pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, antara lain:
9
 

1. Teori Absolut (Pembalasan) 

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 

melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant 

yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan 

kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant 

mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain 

adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan 

kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada 

hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. 

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena 

itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. 

 

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu: 

a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan 

kepuasan dari perasaan dendam dari kalanagan masyarakat. Dalam hal 

ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang 

merupakan suatu berencana atau kerugian yang seimbang dengan 

kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. 

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 

Menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat 

pembalasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar 

                                                           
9
 Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm 141-145. 
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disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan 

sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 

 

2. Teori Relatif (Tujuan) 

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu 

untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. 

Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. 

Penganjur teori ini antara lain paul Anselm van Feurbach yang 

mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak 

akan memadai, melainkan diperlukan pejatuhan pidana kepada si penjahat. 

 

Mengenai tujuan–tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu : 

a. Untuk menakuti, teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus 

diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk 

melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman harus 

diberikan seberat -beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan. 

b. Untuk memperbaiki, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk 

memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang 

yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula 

peraturan hukum (Speciale Prevensi / pencegahan khusus). 

c. Untuk melindungi, tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat 

terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat 

itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan 

jahat orang itu (Generale Prevensi / pencegahan umum). 
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3. Teori Gabungan 

Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, yang 

disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. 

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja 

untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya 

pemidanaan harus dapat member kapuasan bagi hakim, penjahat itu 

sendiri maupun kepada masyarakat. 

 

Dari beberapa alasan pemidanaan dalam teori-teori diatas, dapat diuraikan juga 

dari teori kehendak dan teori membayangkan. Teori kehendak yang mengatakan 

bahwa “sengaja“ adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak yang 

menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan teori membayangkan, yang 

mengatakan sengaja apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud 

(tindakan itu dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai 

dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut). 

 

Para ahli hukum yang menganggap sama antara niat dengan kesengajaan antara 

lain Jonkers, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Simons, Wirjono Prodjodikoro, 

dan Satochid Kartanegara. Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa 

ang dimaksud dengan niat dalam percobaan (poging) adalah kesengajaan dalam 

arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-Suringa, Van 

Hamel, Van Hattum, Jonkers, dan Van Bemmelen. Berbeda dengan pendapat 

sarjana lainnya, Vos menyatakan bahwa jika niat disamakan dengan kesengajaan, 

maka niat tersebut hanya merupakan kesengajaan sebagai maksud saja.  
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Moeljatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial 

bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi 

perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk 

kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, 

disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik 

yang telah selesai. 

b. Tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka 

niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada 

perbuatan, yaitu “subjektif onrechts-element”. 

c. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat 

itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk 

itu perlu ada pembuktian tersendiri bahha isi yang tertentu tadi juga sudah 

ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.
10

 

 

Dalam doktrin hukum pidana, menurut tingkatannya ada 3 (tiga) macam 

kesengajaan, yaitu: 

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) disebut 

juga kesengajaan dalam arti sempit. 

b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij mogelijkeids) atau 

kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti 

menimbulkan suatu akibat. 

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeids bewustzijn) 

atas suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap 

                                                           
10

 Effendi Erdianto, Ibid, hlm. 165-156. 
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kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut 

juga dengan dolus eventualis. 

 

Dari apa yang dikemukan para sarjan diatas, pembicaraan tentang niat dalam 

percobaan melakukan tindak pidana adalah tentang suatu kesengajaan bukan 

berhubungan dengan kelalaian. Dalam kelalaian, dapat dikatakan bahwa pelaku 

tidak memperhitungkan atau tidak menginginkan terjadinya suatu peristiwa 

pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dengan kelalaian sudah dapat dipastikan 

bahwa itu tidak dilakukan dengan niat. Dengan demikian, tidak mungkin ada 

suatu percobaan atas terjadinya suatu kelalaian. 

 

Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua 

hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang 

menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si 

pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara 

solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan 

mempertahankan kesatuan masyarakat.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  Effendi Erdianto, Ibid, hlm. 175. 
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3. Konseptual 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam pelaksanaan penelitian.
12

 Berdasarkan definisi tersebut, konseptualisasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:    

a. Implementasi adalah suatu tindakan dalam melaksanakan atau penerapkan 

sesuatu.13 

b. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan sesuatu baik itu teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya.
14

 

c. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melanggar larangan tersebut.
15

 

d. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan 

pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang 

dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  Soerjono Soekanto. Op.,Cit. hlm. 72. 
13

  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai 

Pustaka, Jakarta. 1989. 
14

  J.C.T. Simorangkir dkk, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarata, hlm. 124. 
15

  Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54. 
16

  https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses tanggal 25/12/ 2017 Pukul 11.15 WIB 
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E. Metode  Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun 

yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Pendekatan Yuridis Normatif (library Research) 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara 

mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-

undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap 

kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian 

normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan 

konsep-konsep hukum. 

 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan lainya serta literatur-literatur yang 

berhubungan dengan praktik penerapan tindak pidana mati oleh Hakim di 

Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 

 

b. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan hukum empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian 

sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada 

penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat 

dilakukan pengadilan dalam penanganan tindak pidana, khususnya dalam 

penerapan tindak pidana mati oleh hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. 
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Pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan 

sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriftif dan problem identification, 

yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan 

berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta 

ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bersumber pada: 

1) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan masalah yang 

dibahas. 

2) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara lansung oleh peneliti. Dalam 

hal ini mengenai praktik penerapan tindak pidana mati di Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang.
17

 

b. Sumber Data 

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

ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian pustaka (library research). Jenis 

data pada penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. 

1) Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT 

Raja Grafindi Persada, 1995,  hlm. 12. 
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mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan tesis ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a) Bahan hukum primer, terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Militer.  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati.  

 

b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang 

hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. 
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c) Bahan hukum primer, data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap  objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

terhadap narasumber. 

 

3. Penentuan Narasumber 

 

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi 

(data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai 

objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber ini ada dalam 

penelitian yang subjek penelitian berupa lembaga, organisasi atau institusi. Di 

antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key 

informan) seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling 

banyak mengusai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang 

diteliti tersebut. 

Adapun narasumber yang dianggap memiliki informasi mengenai objek yang 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Hakim : 1 (satu) orang 

(Pengadilan Negeri Tanjungkarang) 

2. Jaksa   : 1 (satu) orang  

(Kejaksaan Negeri Tanjungkarang) 

3. Akademisi Fakultas Hukum : 1 (Satu) orang 

(Universitas Lampung) 

            Jumlah       : 3 (Tiga) orang 
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4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini 

dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan perundang-undangan yang 

berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier). Kemudian 

menginfentarisir serta mensistematisirnya
18

. 

2) Wawancara, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer 

yaitu dengan cara wawancara terarah atau directive interview. Dalam 

pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan
19

.   

 

b. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan 

antara lain ialah: 

1) Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan 

kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya terhadap penelitian. 

2) Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun 

dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-

ciri data dan kebutuhan penelitian yang dikualifikasikan menurut jenisnya. 

3) Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

                                                           
18

Ibid, hlm 131. 
19

Ibid, hlm 126. 
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c. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah 

analisis secara kualitatif. Pengertian analisis secara kualitatif adalah tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan yang perilaku yang nyata. Sedangkan yang 

dimaksud dengan analisis kualitatif adalah penyorotan upaya-upaya yang banyak 

didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian kedalam 

unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasinya yang seluas 

mungkin terhadap ruang lingkup yang telah ditetapkan.
20

 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana 

perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder 

(meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier) metode yang ditetapkan lebih 

tepat analisis kualitatif, sedangkan data perimer hasil pengamatan dan wawancara 

dikualitatifkan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam 4 (empat) bab secara berurutan dan saling 

berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai 

penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

digunakan dan sistematika penulisan hukum, pendekatan masalah sumber dan 

jenis data, lokasi penelitian, penentuan populasi dari sempel, metode 

pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar 

atau teori dalam menjawab masalah mengenai kajian tentang praktik 

penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam 

penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik 

berupa data primer maupun data sekunder yang menyajikan hasil penelitian 

disertai dengan pembahasan mengenai praktik penanganan perkara tindak 

pidana korupsi pada tingkat banding. 
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IV. PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal 

yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan 

yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran 

berupa saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka 

Di dalam UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan 

secara tegas seperti tersebut pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan ”Negara  Indonesia 

adalah Negara  hukum” dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan “kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang Dasar”. 

 

Uraian di atas hendak menegaskan, negara hukum didasarkan pada kedaulatan 

rakyat dan ditujukan untuk kepentingan perlindungan segenap bangsa serta 

mewujudkan kesejahteraan. Konsep, kerangka teoritik, serta prinsip Negara 

hukum yang antara lain meliputi; asas legalitas, persamaan dalam hukum, 

pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi, peradilan yang bebas dan tidak 

memihak seyogianya ditujukan untuk melindungi kepentingan rakyat. 

 

Pada konteks itu, organ kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman tidak hanya 

dipersyaratkan harus merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak memihak saja, 

tetapi harus berpihak dan bertujuan untuk melindungi kepentingan dari rakyat 

sang pemilik kedaulatan. Montesqueiu sebagai French Jurist di dalam The Spirit 

of the Laws mengemukakan ide constitutionalism yang dihubungkan the 

separation of powers dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman menyatakan 

“peradilan harus independen dari legislatif dan eksekutif” 
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Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung 

berwenang  pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 

yang diberikan oleh undang-undang. 

Penegakan kedilan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari kalangan publik 

adalah peran pelaku birokrat seorang hakim, ketika memperoleh suap dari salah 

satu pencari keadilan. Posisi hakim di sini sungguh penting sebagai pengemban 

amanah hukum dan keadilan. Peran hakim sebagai penopang hukum dan keadilan 

sangatlah berat. Hukum dan keadilan bukanlah seperti sekeping mata uang yang 

mudah dibolak-balik, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Oleh karena itu, tidak salah bahwa untuk seorang penegak keadilan 

dalam hal ini hakim dalam menjalankan tuganya tidak terlepas dari berbagai 

sorotan-sorotan yang tajam. Bisa dikatakan karena persoalan keadilan adalah hal 

yang relatif adanya. 

Dalam suatu organisasi pengadilan, atau organisasi-organisasi lainnya, terdapat 

pola-pola hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok yang didasarkan pada 

keperibadian kelompok. Dalam khasanah sosiolagi organisasi, dikenal beberapa 

konsep dasar antara lain: 
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1.  erratic (konsep yang menjelaskan penyimpangan antar pribadi dalam 

kelompok);  

2. apathetic (konsep yang menjelaskan kelompok yang kurang bermotivasi, 

kurang bergairah); strategic (kelompok yang memegang tugas / fungsi 

utama strategis / penentu organisasi);  

3. konservatif (kelompok yang memegang tatanan organisasi secara kaku 

tidak luwes).
21

  

Konsep-konsep ini dapat menggambarkan dalam memahami kedudukan individu 

(Hakim) dan hubungan kerja yang mereka bentuk dalam organisasi (lembaga 

Pengadilan). 

Penegakkan hukum dalam hal ini hakim adalah jabatan yang merupakan suatu 

profesi. Hakikatnya profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang berkualifikasi 

yang menuntut syarat keahlian tertentu kepada para pengemban dan 

pelaksananya. Pada dasarnya ada tiga kriteria utama untuk mengkualifikasi 

apakah suatu lapangan pekerjaan itu dapat dikatakan suatu profesi atau tidak.  

a. bahwa profesi itu berbeda dengan pekerjaan biasa dimana memerlikan 

keahlian yang tingi;  

b. kealian yang dipakai selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan 

secara teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat;  

c. profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol 

agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung 

jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tidak pamrih.
22

  

                                                           
21

 Alo Liliweri, 1997, Sosioligi Organisasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9. 
22

 Soetandyo Wignjosoebroto, 1991, Profesi dan Profesionalisme, dalam majalah Yuridika, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1-2. 
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Apabila terjadi penegakkan hukum yang tidak diselaraskan dengan 

profesionalisme pada aparat penegak hukum akan menimbulkan pemerkosaan 

terhadap kondisi subtantif dari hukum positifnya. Pengadilan sebagai suatu 

organisasi yang disusun secara rasional, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa 

pengadilan juga tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan 

pada pertimbangan-pertimbangan yang lazim dilakukan oleh organisasi. 

Pertimbangan-pertimbangan ekonomis itu adalah:
23

 

1. Berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri 

sebanyak mungkin. 

2. Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas minimal, beban-beban 

yang menekan pada organisasi. 

 

Melalui keadaan organisasi tersebut, bisa jadi berakibat, bisa jadi berakibat 

munculnya batas-batas antara pengadilan dan masyarakat dimana pengadilan 

penuh dengan pandangan pemikiran normatif yang mengagungkan kepastian 

hukum, dan kekuasaan dalam hal ini aktor seorang hakim yang cenderung besar 

mengandalkan hukum positif, sedangkan aspek-aspek hukum diluar hukum positif 

yakni aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya mendapatkan posisinya 

tersendiri (dikesampingkan). Maka putusan-putusan yang kurang adil akan 

tercipta dikarenakan kinerja birokrasi pengadilan yang kaku.
24

 Hal ini dapat 

dilihat dari fenomena hukum yang terjadi, dimana kekakuan tersebut dapat 

berubah bukan karena profesionalitas, keahlian, dan moralitas dalam menegakkan 

hukum dan keadilan, tetapi kekakuan tersebut hilang dikarenakan perbuatan 
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  Satjipto Rahardjo, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 65. 
24

 Ibnu Subarkah, 2011,  Keadilan Birokrasi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan, dalam Varia 

Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.312, hlm. 103. 
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tercela  yakni penyuapan (mafia peradilan) yang dilakukan para birokrasi 

pengadilan (masyarakat pengadilan termasuk didalamnya para hakim). 

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau 

konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan 

hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan 

atau konflik secara imparsial  berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim 

harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam 

mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan 

kepadanya.
25

 Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan 

hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan 

asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. 

Persoalan utama hakim dalam peradilan adalah fakta bahwa kebanyakan hakim 

hanya melaksanakan fungsi yudisialnya saja. Dengan kata lain, hakim sebagai 

bagian penting dari pengadilan justru tidak memiliki peranan dalam menentukan 

jalannya peradilan, melainkan hanya sebagai pemutus dan penyelesai perkara 

saja. Peran hakim di pengadilan harus diimplementasikan sesuai dengan harkat 

dan martabatnya, meskipun tidak dapat dikatakan menyeluruh namun dalam 

kenyataannya hakim memiliki gerak terbatas dibandingkan pada administrasi 

pengadilan (supporting unit), karena segala kebijakan maupun sarana dan 
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 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 
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prasarana pradilan yang tujuannya untuk menunjang fungsi hakim sudah 

ditentukan oleh supporting unit.
26

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

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

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

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

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

dapat dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur 

kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat 

dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam 

mempertahankan hak dan kewajiban.
27

 

Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan 

pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan 

batas-batas wenangan yang disebutkan Undang-Undang. Peran Hakim Dari Segi 

Tujuan Melaksanakan Fungsi Dan Kewenangan Peradilan. Pasal 2 ayat (2 dan 4), 

Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa :  

1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.  

2. Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila.  

3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan  
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4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga 

kemandirian peradilan.  

5. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang.  

6. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  

7. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, 

adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.  

8. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan 

tidak menutup usaha penyelesaian  perkara secara perdamaian. 

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum 

perlu memiliki.
28

 

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menaggapi hukum secara formal belaka, 

melainkan  kebenaran yang sesuia dengan hati nurani.  

2. Sikap adil, artinya mencari  kelayakaan yang sesuai dengan perasaan 

masyarakat.  

3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan 

dalam suatu perkara kongkret.  

4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, 

dan menjahui yang tidak benar dan patut. 
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Sumber utama dalam penemuan hukum  yang dilakukan oleh hakim adalah 

peraturan perundang-undangan,  hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian 

internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang 

diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari 

hukumnya,  arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang,  

karena undang-undang  bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum.
29

 

Bertitik tolak dari segi tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan 

dari asas-asas di atas, peran hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Menegakkan Kebenaran dan Keadilan  

Menegakkan kebenaran dan keadilan bukan menegakkan peraturan 

perundang-undangan dalam arti sempit, yakni  hakim tidak berperan menjadi 

mulut undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan 

kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini lah dituntut peran hakim. 

1) Harus mampu menafsir undang-undang secara aktual.   

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan 

itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat 

masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir 

dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-

cita umum (common basic idie) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan 

tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.  
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2) Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk 

hukum.  

Dalam hal ketentuan peraturan undang-undang tidak mengatur sesuatu 

permasalahan tentang suatu kasus konkreto, hakim harus berperan 

menciptakan hukum baru disesuaikan dengan kesadaran perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat, hal itu dapat diwujudkan hakim dengan jalan 

menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman 

tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar  atau asas-asas hukum 

baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari common 

basic idie falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang 

bersangkutan.  

 

3) Harus berani berperan melakukan contra legem  

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-

undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa 

ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan 

kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan 

pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau 

mempertahankan  yurisprudensi yang sudah bersifat stare decesis, tapi 

hal ini pun harus tetap beranjak dari common basic idie. 

 

4) Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik.  

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung particular reason, maka dalam 

kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim 

harus mampu berperan mengadili perkara case by case, tidak dibenarkan 

sekedar membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa menilai 
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keadaan khusus (particular reason) yang terkandung dalam perkara yang 

bersangkutan  dan menerapkannya  secara  kasuistik sesuai dengan 

keadaan konkreto perkara yang diperiksa. 

 

b. Memberi Edukasi, Koreksi, Prepensi dan Represip  

Memberi  Edukasi, hakim melalui produk putusan yang dijatuhkan harus 

mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan 

masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat 

memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat seperti itu adalah salah 

dan keliru.  

Memberi Koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki 

dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang. Memberi 

prepensi, makna dan tujuan prepensi ini berkaitan dengan edukasi dan 

koreksi putusan yang dijatuhkan, hakim harus mampu memberi pengertian 

kepada masyarakat, mana yang benar dan mana yang salah. Pengertian yang 

demikian akan menanamkan kesadaran bagi mereka untuk tidak melakukan 

perbuatan yang seperti itu.  

Memberi Represif, bahwa putusan hakim harus tegas membenarkan yang 

benar dan menghukum yang salah. Ketegasan yang demikian akan berperan 

menegakkan kepastian hukum pada satu segi serta menegakkan kebenaran 

dan keadilan pada segi lain. Ketegasan memberi hukuman kepada yang salah 

sangat luas dampaknya, masyarakat merasa dilindungi dan mereka merasa  

tenteram serta citra wibawa pengadilan akan tegak sebagai lembaga pencari 

kebenaran dan keadilan.  
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Dalam kerangka edukasi, koreksi, prepensi dan represip, peran hakim baru 

dapat memberi makna apabila putusan-putusan yang  dijatuhkan dilakukan 

melalui proses persidangan yang : 

1) Didukung oleh integritas dan profesionalisme yang solid. Memang 

akui bahwa hakim bukan manusia yang bersifat ultimate, juga tidak 

absolut kemampuan dan kesempurnaannya, hakim memiliki 

kekurangan dan kelebihan, namun demikian pada diri hakim dituntut 

sifat dan sikap manusia tipe ideal dalam bentuk :  

a) Memegang teguh disiplin, yakni  harus menepati ketentuan aturan 

persidangan,jika sidang ditetapkan pada hari dan jam tertentu, 

tepati dengan patuh.  

b) Kwalitas moral yang tinggi dan mantap, yakni  tidak ragu-ragu 

dan terombang-ambing, tidak dapat dipengaruhi apa dan 

siapapun, kokoh memegang prinsip kejujuran.  

c) Berwawasan luas, yakni cakap dan trampil, menguasai dengan 

baik tehnis  justisial, memiliki dinamika antisipasi yang luwes 

secara efektif, maupun memodifikasi nilai-nilai yang segar secara 

analitis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan 

mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang 

berbobot hukum yang matang (the maturity of law), yaitu yang 

rasional, praktis dan aktual.  

 

2) Didukung oleh sikap arif dan manusiawi.  

Hakim sebagai pejabat yang dianugerahi negara hukum memimpin 

persidangan, mutlak dituntut kearifan, yakni berbudi luhur yang tulus 
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dan ikhlas sebagai seorang manusia sopan dan santun, mampu 

menempatkan diri sebagai agent of service tidak ubahnya sebagai 

pelayan yang mengabdi kepada keadilan, menjauhkan sikap dan 

perilaku arogansi (kecongkakan kekuasaan) dan instrument of power 

dan menjunjug tinggi harkat martabat orang yang berperkara.  

 

3) Menegakkan asas Imperialitas dan audi et alturam partem  

Hakim tidak bertindak berat sebelah, maka hakim harus memberi 

kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam 

membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka. Dengan 

demikian proses persidangan benar-benar menegakkan  prinsip 

equality before the law, equal protection of the law, equal justice 

under the law, tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat 

normatif dan kategoris berdasar jenis kelamin, etnis, golongan dan 

status sosial. 

 

4) Menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan  

Asas ini jangan hanya rumusan mati dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009, tapi benar-benar diwujudkan jika 

ingin menampilkan putusan yang mengandung edukasi, koreksi, 

prepensi dan represip. Proses persidangan yang panjang dan bertele-

tele mengakibatkan kebenaran dan keadilan hancur  ditelan masa, 

menimbulkan kebingungan dan keresahan yang berkepanjangan bagi 

yang berperkara dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat atas 

lembaga peradilan. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim 

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat 

serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak akan ada 

sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, 

dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum 

ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang 

esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan 

proses control sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan 

baik.  

 

Di Indonesia sendiri Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan 

menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat 

aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus 

suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal 

sebagai Hakim. Tugas hakim sesunguhnya adalah sebuah tugas yang 

mulia,sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh, tentang sebuah “Pergulatan 

kemanusiaan”,
30

 Dalam peryataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab 

seorang hakim dalam menjalankan tugasnya,dimana mereka harus menghadapi 

pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-

pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang 

diadilinya,dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletekan 

telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat. 

Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, 
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penalaran dan banyak hal yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari 

kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-

pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam 

perkara yang di adili tersebut. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau 

yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau 

argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu 

tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai 

bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
31

  

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim 

mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan 

itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan 

yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang 

hakim menjadi objektif dan berwibawa.
32

 

Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan,argumen yang menjadi 

dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim 

membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan 

kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang 

penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan 

tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan,akan 

mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang 
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membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri 

kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara 

haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili 

dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, keobyektifan hakim dalam 

mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusanya, serta kebebasan 

hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan juga. 

Hakim merupakan ujung tombak dari penegakan peradilan yang diharapkan oleh 

masyarakat dapat memberikan putusan yang berimbang dan memberikan rasa 

keadilan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum setiap keputusan yang 

diberikan oleh hakim memiliki dasar pertimbangan yang konkret karena putusan 

hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa atau 

diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya dengan melihat 

hal-hal sebagai berikut :
33

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim akan melihat bukti-bukti 

dan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, dari bukti-

bukti tersebut maka hakim dapat menyimpulkan apakah terdakwa 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.  

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana. Hakim akan melakukan pertimbangan dengan 

berdasarkan pada KUHP dan Undang-Undang yang berlaku, apakah 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur 
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tindak pidana yang telah di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang 

yang berlaku dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana.  

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa benar dapat dipidana, 

maka hakim akan mempertimbangkan dan memberikan hukuman atau 

penjatuhan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan baik bagi 

terdakwa maupun bagi masyarakat.  

Teori dasar pertimbangan hakim, pada hakikatnya digunakan agar hakim dapat 

memberikan putusan yang baik dan sempurna, sehingga putusan hakim yang baik 

dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan 

seperti yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yaitu Kekuasaan 

Kehakiman (the four way test) yaitu berupa:
34

 

1. Benarkah putusanku ini?  

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?  

4. Bermanfaatkah putusanku ini? 

 

Landasan berfikir atau bertindak dari seorang hakim pada praktiknya harus 

melalui empat buah titik petanyaan tersebut, karena seorang hakim tetaplah 

manusia biasa yang tidak akan luput dari kelalaian, kekeliruan dan kekhilafan, 

dan rasa rutinitas, kekurang hati-hatian dan kesalahan dalam praktik peradilan, 

ada saja aspek-aspek yang luput dan tidak diperhatikan hakim dalam membuat 

keputusan. 
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Putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain aspek yuridis, 

sehingga putusan hakim tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai sosiologis, 

filosofis dan yuridis. Hakikatnya dengan adanya pertimbangan pertimbangan 

tersebut diharapkan dapat menghindari putusan hakim yang batal demi hukum 

karena kurangnya pertimbangan oleh hakim yang menangani perkara.  

 

Hakim dalam melakukan beberapa pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan 

maka selanjutnya akan melakukan Proses atau tahapan penjatuhan putusan,  

dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, proses atau tahapan penjatuhan 

putusan akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:
35

 

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 Pertanggungjawaban Pidana  

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa 

dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang 

dilakukannya.  

3. Tahap Penentuan Pemidanaan  

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan 

melihat pasal pada Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan 

dijatuhkannya pidana, maka pelaku sudah jelas ditetapkan sebagai 

Terdakwa. 
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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  

5. Keterangan Ahli 

Putusan yang dilakukan hakim merupakan keputusan final, konkret dan mengikat, 

maka hendaknya keputusan hakim harus efektif dalam memberikan efek jera bagi 

terpidana. Untuk mengetahui apakah putusan hakim tersebut efektif atau tidak 

dapat dilihat dari Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan 

oleh lima faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum dan 

sekaligus merupakan hambatan dalam penerpan hukum itun sendiri, yaitu:
36

 

1. Substansi Hukum ( undang-undang ) 

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya 

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya 

agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Faktor penegak hukum  

Penegak hukum mempunya kedudukan (status) dan peranan (role). 

Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan 

pemegang peranan (role occupant)  yang mempunyai hak dan wewenang 
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untuk berbuat atau tidak berbuat , dan memiliki kewajiban yaitu berupa 

beban atau tugas.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor 

sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. 

4. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut 

tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 

tersebut. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan 

apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernergara, 

penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
37
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Penegakan hukum di masyarakat dan penerapannya tentu memiliki berbagai 

hambatan, begitupun dalam penjatuhan subsider pidana uang pengganti oleh 

hakim tentu memiliki hambatan yang berasal dari sistem hukum itu sendiri. Teori 

sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan 

mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sistem hukum, yaitu:
38

 

1. Struktur Hukum ( Structure of Law ) 

Strukture hukum sebenarnya berbicara mengenai pola yang menunjukan 

bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya, 

struktur ini menunjukan bagaimana kinerja dari pengadilan dan dapat pula 

menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukum. Adapun struktur 

hukum lain yang dapat pula menghambat penerapan hukum adalah berasal 

dari pembuat hukum itu sendiri, badan serta bagaiman proses hukum itu 

berjalan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum.  

 

2. Substansi Hukum (Substance of Law) 

Substansi hukum membicarakan mengenai peraturan-peraturan yang 

dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-

perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. 

 

3. Budaya hukum ( Legal Culture) 

Budaya hukum merupakan penamaan untuk unsur tuntutan atau 

permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau para pemakai 

jasa hukum, seperti pengadilan. Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial 

yang akan menentukan bagaimana hukum itu digunakan secara benar, 

ataukah dihindari dan disalahgunakan. 
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C. Pidana Mati di Indonesia.  

Pemidanaan adalah salah satu  bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya 

kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran yang berat dan istilah 

pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen 

permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP 

Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan pidana 

mati. 

 

Dalam hukum pidan dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan, antara lain, teori 

absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teori gabungan. Teori 

absolut (pembalasan menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat 

anasir-anasir yang menuntut pidana mati yang membenarkan pidana dijatuhkan. 

Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang 

pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak 

objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar  pada perbuatan apa yang telah 

dilakukan orang yang bersangkutan. 

 

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata 

tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan 

(prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari 

pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut teori prevensi 

umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang 

ditujukan kepada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak 

melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori 

prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat 
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mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan 

jahat yang telah direncanakannya.  

 

Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendak didasarkan atas 

tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan 

secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa 

meghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. 

 

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal yaitu pertama, harus 

sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan 

sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku; kedua, harus 

tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, 

pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan 

masyarakat. 

 

Tujuan pemidanaan menurut konsep KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 

51, adalah sebagai berikut: 

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat. 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadikannya orang baik dan berguna. 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

4. Membebaskan rasa bersalah  pada terpidana 
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Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan 

mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku 

tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama 

terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus 

berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, 

pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk 

menghukum pelaku kejahatan.  

 

Pidana Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia membatasi kemungkingan 

dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kajhatan yang berat-berat saja. Yang 

dimaksudkan dengan kejahatan yang berat itu adalah : 

a. Pasal 104 yaitu makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden 

b. Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang 

c. Pasal 124 ayat 3 yaitu membantu musuh waktu perang 

d. Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap raja atau kepala negara-negara 

sahabat yang direncanakan dan berakibat maut 

e. Pasal 340 yaitu pembunuhan berencana 

f. Pasal 365 ayat 4  yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati 

g. Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati 

h. Pasal 444 yaitu pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang 

mengakibatkan kematian 

 



48 

 

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi 

pelanggarnya, antara lain: 

a. Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa 

Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman 

terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan 

sandang pangan 

b. Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat 

ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi 

c. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata 

api, amunisi atau sesuatu bahan peledak 

d. Pasal 36 ayat 4 Sub b Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang 

Narkotika, j.o UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

e. Undang-undang No. 4 tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan 

kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan 

 

Pidana Mati dalam Rancangan KUHP, mengeluarkan pidana mati dari stelsel 

pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus 

atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari pidana 

pokok dipandang penting. 

Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat beberapa macam tindak 

pidana yang dinacm dengan pidana mati, antara lain: 

a. Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : barang siapa 

secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang 

ideologi negara Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 dengan 

maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga 
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berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana 

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 

dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun 

b. Pasal 167 tentang makar untuk membunuh Presiden dam Wakil Presiden 

c. Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh 

d. Pasal 269 tentang Terorisme : 

1) ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barang 

siapa menggunakan maksud menimbulkan suatu suasana teror atau 

ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, 

dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang 

berlaku. 

2) ayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, 

jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa 

orang lain 

3) Dipidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan 

paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut 

menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan 

matinya orang.  

 

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup 

aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal 

ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara 

yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa 

prikemanusiaan yang adil dan beradap. Namun demikian dalam kenyataannya, 
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penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di 

Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.
39

 

 

Pidana Mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan yang sangat mendasar dan 

seyogianya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si 

pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat 

kejam, kurang, atau tidak sadis, kurang, atau tidak berperi-kemanusiaan, kurang 

atau tidak dan sebagainya.
40

 

 

Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan yang 

mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu 

yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun 

menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu suatu upaya 

yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terbaiki lagi, dan dengan 

adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka 

dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah 

ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan 

membuat kejahtan lagi dalam masyaarkat.
41

 

 

Pendapat Lombroso ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan teori-

teorinya yang antara lain berpendapat bahwa memang ada orang yang sejak lahir 

sudah berbeda dengan orang lain yaitu mempunyai praedispositie untuk 

kejahatan. Dialah yang mengumandangkan pendapat born criminals (delinquent 

nato) ini, akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor melieu, satu pengaruh 
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dari luar yang dapat memperbaiki orang itu lagi. Jadi bagi orang-orang demikian 

ini mak pidana mati adalah satu cara yang patut untuk menyelamatkan 

masyarakat. 

 

H.G. Rambonnet, berpendapat bahwa tugas pemerintah untuk mempertahankan 

ketertiban hukum diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah 

mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan. Karena hak dari 

pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk 

membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya 

ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang 

baik akan dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak menurut sertakan 

penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal itu direalisasikan dengan 

merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan lain sebagainya. 

 

Pelaksanaan pidana mati sebagai Social Defence, pidana mati adalah suatu 

pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan 

bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa 

masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu 

ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia 

bermasyarakat, beragama dan bernegara. Untuk mencegah kacaunya 

perekonomian masyarakat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar 

yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. 

Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan penghianat yang 

memerkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan 

menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, 

baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. 
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Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan The Right of The Social 

Defence, adalah pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan 

estetika, setidak-tidaknya dibenarkan untuk melakukan (Self Defence) terhadap 

serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya. 

 

Penegakan hukum khususnya penanganan terhadap pelaku kejahatan yang diputus 

hukuman mati dalam negara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara 

preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh 

warga masyarakat, sedangkan  penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha 

preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum.  

Hukuman Mati masih relevan, pasal pasal dalam UU Narkotika yang 

menyebutkan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28i ayat 1 UUD 1945 

yang menekankan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Pasal 28i ayat 1 

UUD 1945 telah dibatasi dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. "Dalam Pasal 28j 

ditegaskan bahwa hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan yang 

ditetapkan undang-undang.  

Maka, pembatasan itulah yang telah membuat hukuman mati tetap dilaksanakan. 

Dengan adanya Pasal 28j tersebut, hukuman mati masih relevan. Hal senada 

disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Hamid 

Awaluddin. Hamid mengungkapkan, untuk kejahatan narkoba, hukuman mati 

masih diterapkan. Alasannya, penggunaan narkoba memberikan efek yang sangat 

merugikan. Hamid membeberkan, saat ini pengguna narkoba sudah mencapai 3,2 

juta yang berarti 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia. "Dari 3,2 juta tersebut, 79 

persennya adalah pencandu," katanya. Hamid juga mengungkapkan, biaya 
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ekonomi dan sosial yang dibutuhkan untuk penyalahgunaan narkoba mencapai 

Rp23,6 triliun.  

Hamid menambahkan, dari 111 ribu terpidana di seluruh Indonesia, 30 persennya 

adalah kasus narkoba. Bahkan, untuk kota tertentu prosentase terpidana narkoba 

lebih dari 30%. Di Jakarta, misalnya, terpidana narkoba mencapai 60%, 

sedangkan di Samarinda dan Balikpapan mencapai 80%. Kepala Pelaksana 

Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol I Made Mangku Pastika 

mengatakan, hukuman mati untuk kasus narkoba masih diperlukan. Dalam UUD 

1945 telah disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi. "Hak hidup adalah hak 

asasi yang tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun". 

Situasi yang berkembang sebagai kasus yang dilematis itu berlangsung dalam 

kondisi masyarakat bangsa kita yang sedang cenderung serba sensitif dalam hal-

hal yang menyangkut perikehidupan kita bersama sebagai bangsa yang 

bermasyarakat majemuk. Persoalan daerah, suku, ras, serta agama sedang 

mencair. Perkembangan itu tidak pula lepas dari berlangsungnya pola dan nilai-

nilai reformasi prodemokrasi dan hak-hak asasi dalam upaya menegakkan dan 

menghormati martabat manusia yang sekaligus berinteraksi dengan hak-hak 

kebutuhan pokok sosial, ekonomi, dan budaya.  

Dihadapkan pada kondisi transisi semacam itu, sebaiknya pemikiran, pendekatan, 

dan sikap kita bersama, pemerintah, masyarakat madani, dan masyarakat luas, 

agar pula mampu bukan sekadar mengambil arus baru dari luar, tetapi 

menumbuhkan arus baru itu dalam interaksi serta dalam kerangka referensi 

dengan jati diri dan sikap bangsa bermasyarakat majemuk yang komprehensif 
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termasuk dalam memahami paham kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat.  

Tanpa sekaligus menempatkan beragam gerakan dan pembaruan itu dalam realitas 

masyarakat bangsa berikut kerangka referensi dasarnya yang telah kita sepakati 

bersama, pengalaman kita terbentur-bentur dan proses kita mencair bisa lebih 

serius pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan, perumusan, 

penerapan, dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus benar-benar 

memerhatikan bahwa hukuman mati bukan merupakan pidana pokok.  

Hukuman mati bersifat pidana khusus dan alternatif, pidana mati dapat dijatuhkan 

dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, dan kalau terpidana berkelakuan 

terpuji, dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. 

Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak-anak dan eksekusi pidana mati pada 

perempuan hamil atau seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan 

tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa itu sembuh. MK meminta 

eksekusi hukuman mati bisa segera dilaksanakan bagi terpidana yang perkaranya 

sudah berkekuatan hukum tetap.  

Adapun Perspektif HAM yang menolak hukuman mati dapat dilihat di banyak 

negara di dunia. Kecenderungan di dunia saat ini adalah penghapusan hukuman 

mati. Banyak pula negara yang mendukung penghapusan hukuman mati. Hal itu 

membuktikan banyaknya negara yang ingin menjunjung tinggi HAM. 

Salah satu persoalan serius yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana kita 

adalah seputar hukuman mati yang dianggap tidak manusiawi. Di dunia terjadi 

perbedaan pemahaman terhadap makna dan hakikat hukuman, terutama para ahli 

hukum dan praktisi hak asasi manusia (HAM). Berbagai kritik tajam diarahkan, 
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bahkan ada gerakan menentang hukuman mati. Konsep hukuman mati seringkali 

digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini 

semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu kemanusiaan menurut standar 

dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya.  

Setidaknya, ada beberapa implikasi yang menyebabkan banyak para pakar hukum 

dan HAM, termasuk di Indonesia, menolak hukuman mati. Pertama, dianggap 

kejam dan mengerikan, yang mengingatkan kepada hukum rimba. Kedua, tidak 

mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan mencegah seseorang untuk 

melakukan pembunuhan. Ketiga, eksekusi hukuman mati bersifat abadi, tidak bisa 

diubah jika di kemudian hari ternyata tidak memiliki dasar yang kuat. Keempat, 

berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi), karena hidup manusia adalah milik 

pribadi yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Jika diteliti secara 

lebih mendalam, setiap hukuman pada hakikatnya mengandung unsur kekejaman. 

Sekiranya hukuman mati dihapuskan, hukuman-hukuman lain pun harus 

dihapuskan. Bukankah hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa juga 

mengekang kebebasan dan bersifat kejam? Bagi si terpidana, bisa jadi akan lebih 

memilih hukuman mati ketimbang menderita seumur hidup di dalam penjara.  

Tujuan hukuman, sebagaimana kecenderungan pemikiran hukum positif akhir-

akhir ini, lebih berorientasi untuk mendidik dan memperbaiki si terhukum.  

Pertimbangan digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, 

bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya/digunakannya 

hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. 

Untuk itu bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, 

menunjukkan ia tidak lagi mempertimbangkan akibat-akibat hukumnya. Apalagi, 

orang yang terbunuh juga memiliki hak hidup sebagaimana orang yang 
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membunuhnya.  Dengan kata lain, setiap orang juga punya kewajiban untuk tidak 

menyebabkan orang lain mati. Atau, setiap orang punya hak untuk tidak 

dikorbankan sampai mati. Karena itu, adalah wajar jika orang yang membunuh 

dengan sengaja, harus dihilangkan nyawanya pula dari kehidupan masyarakat 

(dunia). 

Di sisi lain, kekeliruan putusan hakim pada dasarnya berlaku juga bagi hukuman-

hukuman lain. Misalnya, apakah seseorang yang dijatuhi hukuman sepuluh tahun 

penjara, kemudian setelah menjalani hukuman tersebut ternyata ditemukan bukti-

bukti baru yang menunjukkan kesalahan pada putusan hakim, maka putusan itu 

dapat diubah? Yang jelas, jika ketelitian dan keadilan dapat dijalankan, maka 

adanya kesalahan dalam menetapkan putusan hukuman mati kemungkinannya 

akan sangat kecil. Tentunya, pelaksanaan hukuman mati setelah melalui proses 

pemeriksaan dan pembuktian yang sangat ketat dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim.   

Dengan kata lain, pada tiap-tiap hukuman ada dua tujuan, yaitu memberi 

pengajaran terhadap diri pelaku kejahatan dan menjadi pencegahan terhadap 

orang lain. Apabila hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada 

nilainya bagi si terhukum, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang 

lain sebagai pencegahan umum. 

Di sinilah, sistem hukum kita hendaknya tidak meninggalkan sama sekali teori 

pembalasan. Jika dicermati lebih mendalam, hukum kita ternyata lebih banyak 

berpihak kepada pelaku tindak kejahatan ketimbang berorientasi kepada 

kepentingan umum atau masyarakat luas, terutama pihak korban dan keluarganya. 

Padahal, sebagai hukum publik, hukum pidana di Indonesia seharusnya lebih 



57 

 

berorientasi kepada perlindungan masyarakat banyak dan pihak korban, meski 

tidak harus mengabaikan nasib atau hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri. 

 

Pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak 

bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena 

konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. Hak 

azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A 

hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya 

yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa hak azasi seseorang 

digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi 

berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, 

menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang 

HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak 

orang lain demi ketertiban umum. 

 

Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, 

terorisme, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional 

apa pun. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri 

membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, 

khusus untuk kejahatan yang paling serius. Sebaliknya, MK menyatakan 

Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkotika 

dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU 

Narkotika. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk 

memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan 

narkotika. 
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Konvensi juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah serta 

memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan sangat 

serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. Dengan demikian, 

penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan, Dan 

hukum-hukum internasional seperti ICCPR, Rome Statue of International 

Criminal Court, dan deklarasi HAM Eropa, menurut MK, masih memungkinkan 

diterapkannya hukuman mati. 

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan anggota Organisasi Konferensi 

Islam (OKI), justru harus menganut Protokol Kairo yang disahkan oleh OKI 

bahwa hak hidup adalah karunia dari Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh 

keputusan syariah, sehingga hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali 

diputuskan oleh pengadilan 

Ancaman pidana mati dalam UU Narkotika  dirumuskan secara cermat dan hati-

hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para 

penyalah guna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen 

dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. 

Pidana mati dalam Undang-undang tersebut juga disertai dengan ancaman pidana 

minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti 

yang sangat kuat. Dengan demikian, jelaslah ancaman pidana mati tidak boleh 

sewenang-wenang dijatuhkan oleh hakim pidana mati hanya dijatuhkan untuk 

pidana yang sifatnya khusus dan alternatif. Selain itu, pidana mati dapat 

diperingan melalui masa percobaan selama 10 tahun menjadi hukuman seumur 

hidup atau penjara 20 tahun, serta dapat ditunda untuk ibu hamil atau orang sakit 

jiwa. 
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Dengan demikian implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian 

dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan 

ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai 

kemanusian yang adil dan beradab, justru kalau   pidana mati  tidak dilaksanakan 

padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka 

perwujudan  rasa keadilan dan  HAM telah diabaikan. 

D. Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana  

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 

merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan 

mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 

kejahatannya.
42

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan 

substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang 

terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja 

akan memberikan dampak berupa ketidakadilan. Sehingga yang dikatakan sebagai 

precise justice, serta ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata 
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dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus 

diperhatikan dalam penegakan hukum. 
43

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu 

akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-

masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model 

kemudi (stuur model). Polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka Pengadilan, Merupakan bagian-bagian dari kegiatan dalam 

rangka penegakan hukum, atau dalam  kriminologi disebut crime control suatu 

prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu 

harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
44

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif, dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.  
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Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due 

process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses 

hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan 

layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara 

pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa, sebenarnya arti dari 

due process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.
45

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meskipun telah menjadi 

pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan 

terpidana untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi, paling tidak hak-

hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak untuk 

mendapatkan pendampingan penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, 

hak untuk memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan 

yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari 

dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut merupakan sistem peradilan 

pidana bukan hanya untuk melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, namun harus pula didukung sikap penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat.  

Kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi 

manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak 

tersebut, sejak awal diharapkan untuk dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu 

diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut 
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memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu 

dapat terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan 

sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan 

dan adanya interelasi yang saling mempengaruhi satu sama lain.  

Sistem peradilan pidana sendiri merupakan seperangkat elemen yang secara 

terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system 

dan merupakan gagasan yang berisi susunan yang teratur satu sama lain dan 

berada dalam ketergantungan.  

Sistem peradilan pidana sendiri memiliki tiga pendekatan:
 46

 

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) 

sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. 

b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

c. Pendekatan sosial  

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan 
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atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup 

praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama 

membentuk suatu integrated criminal justice system.  

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan 

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:  

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam 

kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.  

b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang 

bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.  

c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam 

maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara 

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen 

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena 

peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal 

(criminal policy) yaitu, menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum 

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari 

penegakan hukum. Dilihat dari cakupannya, maka sistem peradilan pidana 

(criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and tribunals 
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which deal with criminal law and it enforcement (jaringan peradilan pidana dalam 

mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum). 
47

 

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya 

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Masalah dalam salah satu subsistem, 

akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian 

pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan 

menimbulkan dampak pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu 

dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal 

sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem 

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. 

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik 

sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain 

berada dalam ketergantungan.
48

 

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, 

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan 

dan lembaga penegakan hukum. Pendekatan pengembangan terhadap sistem 

hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya 

diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut 

perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta 
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pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar 

tersebut.
49

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab, sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.  

Kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai 

istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah 

suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, 

yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
50

 

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak 

hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh 
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masyarakat. Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana 

bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan 

mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.  

 

Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap 

kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum. 

Konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat 

hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan 

yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh 

penegak hukum. 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Pengertian penegakan hukum dapat diartikan 

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang 

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut 

aturan hukum yang berlaku. 

 



67 

 

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum pidana adalah merupakan 

penegakan kebijakan hukum yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
 51

 

a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum in 

abstracto oleh pembuat undang-undang yang disebut juga tahap legislatif 

atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan 

proses fungsional hukum. Tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar 

atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya. 

b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), merupakan tahap penerapan pidana 

oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian 

sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap 

yudikatif. 

c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif), tahap pelaksanaan dari hukum 

pidana secara konkret yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai 

pelaksanaan pidana. 

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan 

saja atau yang berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda 

penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya 

secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor penegakan hukum itu pun 

menjadikan agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, Menurut Soerjono 

Soekanto faktor-faktornya adalah:
 52
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a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri 

Dapat dilihat dari adanya peraturan yang berupa undang-undang, yang 

dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan di 

dapatkan dari penegaka hukum yang dijalankan menurut isi peraturan 

undang-undang tersebut sehingga mencapai tujuan yang efektif.  

 

b.  Faktor penegak hukum 

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan 

hukum. Istilah penegak hukum adalah mereka yang memiliki andil di 

bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan. 

 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

Sarana atau fasilitas sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan 

adanya fasilitas yang mendukung maka proses penegakan hukum akan lebih 

mudah untuk dicapai. Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa 

tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas 

tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.  

 

d. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat merupakan faktor lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. 

Muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan 

hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri. 
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Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum 

sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. 

 

e. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum 

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku 

bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang 

seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-

nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni : 

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, 

2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah, 

3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme. 

 

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegak hukum, 

baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini 

faktor penegak hukum bersifat sentral, hal ini disebabkan karena undang-undang 

yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak 

hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum 

oleh masyarakat. 
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Faktor hukumnya sendiri dapat dilihat dari peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. Pada undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
53

 

1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 

2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang. 

3) Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.  

 

Dalam hal faktor sarana dan prasarana Tidak mungkin penegakan hukum akan 

berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut 

mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono 

Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan 

hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:
54

 

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru, 

2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan, 

3. Yang kurang, harus ditambah, 

4. Yang macet, harus dilancarkan; 

5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan. 
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IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

1. Peran hakim dalam praktik penanganan dan pemeriksaan perkara pada 

hakikatnya berperan sebagap penerap undang-undang, dimana hakim 

khusnya perkara yang dijatuhi pidana mati dalam praktiknya hakim 

berperan dengan baik, dimana hakim dalam memberikan keadilan dan 

edukasi dengan turut aktif dalam menggali fakta-fakta hukum dalam 

persidangan, hal ini pada dasarnya bertujuan agar hakim dapat memberikan 

putusan yang terbaik. 

 

2. Dasar perimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam 

memutus perkara pidana didasarkan pada peroses hukum yang terungkap 

pada sidang pengadilan, hakim juga dalam memberikan putusan 

mempertimbangkan: unsur kesalahan dari terdakwa, motif dan tujuan 

dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup 

dan keadaan sosial terdakwa, pengaruh pidana terhadap korban, tindak 

pidana dilakukan dengan berencana atau tidak, serta pertimbangan-

pertimbangan lainnya. 
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B. Saran 

 

Studi ini telah berhasil mendiskripsikan praktik penanganan perkara tindak pidana 

di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka untuk memperbaiki praktik 

pengadilan agar sejalan dengan tuntutan reformasi, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

1. Hendaknya proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri 

Tanjungkarang lebih ditingkatkan, baik dalam proses pemeriksaan perkara 

di ruang sidang pengdilan maupun persidangan lapangan, dimana hakim 

turun lansung ke lapangan untuk mengetahui fakta hukum secara lansung, 

sehingga memperjelas gambaran bagaimanakah tindak pidana tersebut 

terjadi. Karena berjalan atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 

hakim sebagai pemberi keadilan. 

 

2. Hendaknya keberadaan para Hakim Pengadilan Negeri menekankan kinerja 

sebagai pemberi keadilan, bukan pelaksana undang-undang. Sehingga dalam 

memeriksa perkara tidak terkungkung pada kebiasaan yang telah lama 

berjalan di dalam pengadilan sehingga mengaburkan nilai keadilan dalam 

putusannya, karena ruh dari putusan hakim terletak pada dasar 

pertimbangannya.  



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

 

Amin, S.M., 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya 

Paramita.  

 

Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Rineka Cipta. 

 

Akub, M. Syukri, dan Baharuddin Baharu, 2012, Wawasan Due Process of 

Law Dalam Sistem Pradilan Pidana, Yogyakarta, Rangkang 

Education. 

 

Atmasasmita, Romli, 1996,  Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Binacipta. 

 

Bisri, Cik Hasan, 2000, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 

 

Erdianto, Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama. 

 

Fatah, Eep Saefulloh, 1999, Kelas Menengah Bukan Ratu Adil (dalam 

kumpulan karangan), Yogyakarta, PT Tiara Wancana. 

 

Febriansyah, Reza Rifki, 2007, Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, dalam “teropong”, Depok, MaPPI FHUI. 

 

Fukuyama, Francis, 2005, Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata 

Dunia Abad 21, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 

 

Friedman, Lawrence M, 2001, American Law An Introduction (Hukum 

Amerika Sebuah Pengantar), PT. Tatanusa. 

 

Gunaryo, Ahmad, 2000, Wajah Hukum di era Reformasi, Kumpulan Karya 

Ilmiah menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S,H., 

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 



Gultom, Samuel, 2003, Mengadili Korban – Peraktek Pembenaran Terhadap 

Kekerasan Negara, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(Elsam). 

 

Hamzah, Andi, 2009,Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika. 

  

Harahap, Yahya, 1993, Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan 

Agama, Jakarta, PT Garuda Metro Politan Press. 

 

Hidayat, Bunadi, 2009, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Bandung, Alumni. 

 

Jamin, Moh, 2000, Wajah Hukum Di Era Reformasi, (kumpulan karya ilmiah) 

Dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S,H., 

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 

 

Liliweri, Alo, 1997, Sosiologi Organisasi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 

 

Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang, UMM 

Press.  

 

Mahendra, YusrilIhza, 2002, Catatan dan Gagasan – Mewujutkan Supremasi 

Hukum Di Indonesia, Jakarta, Tim Pakar Hukum Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

 

Manan, Abdul, 2007, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, 

Jakarta, Kencana Perdana Group. 

 

Makarao, Mohammad Taufik, dan Suhasril, 2010, Hukum Acara Pidana 

Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia.  

 

Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, 

Yogyakarta, Liberty. 

 

Muhajidin, Ahmad, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Bandung, Refika 

Aditama. 

 

Muhammad, Abdulkadir, 1991, Etika Profesi Hakim, Bandung, Citra Aditya 

Bakti. 

 

Muhammad, Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta, 

Raja Grafindo Persada.  

 

Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di 

Indonesia, Jakarta, The Habibie Center. 

 

-------- dan Barda Nawawi Arif. 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung, Alumni.  



-------- 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan 

Penerbit UNDIP, Semarang 

 

Mulyadi, Lilik, 2007, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu. 

 

 

--------- 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan 

Permasalahannya, Bandung ,Alumni. 

 

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara. 

 

Nawawi, Arief Barda, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 

 

-------- 2001, Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Aditya Bakti. 

 

-------- 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya 

Bakti. 

 

Nugroho, Susanti Adi, 2003, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat 

Mengawasi Peradilan, Jakarta, Indonesia Carruption Watch (ICW). 

 

Pangaribuan, Luhut M.P., 2009, Lay Judges & Hakim Ad Hoc (Suatu Studi 

Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Jakarta, FHUI 

& Papas Sinar Sinanti. 

 

Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas 

Nasional, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

 

Panggabean, Henry P, 2001, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-

hari: Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkaradan Pemberdayaan 

Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Jakarta, Pustaka Sinar 

Harapan. 

 

Priyanto, Eddy Yusuf, 2003, Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi, 

Makassar, Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin. 

 

Purnomo, Bambang, 1993, Pole Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara 

Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty. 

 

Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis, 

Yogyakarta, Genta Publishing. 

 

--------- 2006, “Perang dibalik Toga Hakim” dalam buku : Membedah hukum 

Progresif, Jakarta, Kompas. 

 

--------- 1991, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa. 



--------- 1986, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa.  

 

Reksodiputro, Marjono, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, 

Pusat Pelayanan Keadilandan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 

 

-------- 1997, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Jakarta, Pusat 

Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga 

Kriminologi) Universitas Indonesia. 

 

--------- 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta, Pusat 

Keadilan dan Pengabdian Hukum. 

 

Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum 

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

---------- 2010, Penemuan hukum, Jakarta, Sinar grafika.  

 

Rosidah, Nikmah, 2011, Asas - Asas Hukum Pidana, Semarang, Pustaka 

Magister Semarang. 

 

Sabuan, Ansori, 1990, Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa.  

 

Sahetapy, J.E, 1995, Pengamatan Keritis Terhadap Penyalahgunaan 

Kekuasaan (Bunga Rampai Viktimisasi), Bandung, PT Eresco. 

 

Sasmito, Eko dkk, 2004, Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktik 

Peradilan, Surabaya, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia 

(YPSDI). 

 

Saleh, Roeslan, 1978, Masalah Pidana Mati, Jakarta, Aksara Baru.  

 

Shany, Dellyana, 1986, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty. 

 

Simorangkir, J,C,T., 2000, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. 

 

Simanjuntak, Nikolas, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, 

Jakarta, Ghalia.  

 

Soekanto, Soerjono, 2009, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

---------- 2005, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta, PT. Rajawali Press. 

 

---------- 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. 

 



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindi Persada. 

 

Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia 

Indonesia.  

 

Sudikno, Mertokusumo, 2007, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, UII 

Press. 

 

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. 

 

---------- 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.  

 

Utrecht, E., 1994, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.  

 

B. Majalah 

 

Fajrurrahman, Febby, 2016, Imunitas Dan Fungsi Hakim Secara 

Kelembagaan, Varian Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI 

No.370. 

 

Machmudin, Dudu Duswara, 2013, Varian Peradilan Majalah Hukum Tahun 

XXVII No.329 

 

Subarkah, Ibnu, 2011, Keadilan Birokrasi Hakim Dalam Menegakkan 

Keadilan, Varian Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No.312. 

 

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1991, Profesi dan Profesionalisme, Majalah 

Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

 

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya 

 

UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

 

 



D. Jurnal 

 

 

Abdullah, M. Zen, 2009, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah 

Dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi 

 

Vinasari, Triana Putri, 2003, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian garasi 

Terhadap Terpidana di Indonesia, Jurnal Universitas Sumatra Utara. 

 

E. Wibside 

 

Sudut Hukum, Pengertian Hukuman Mati, http:/www.suduthukum.com. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati 


