
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh (1983:75) pengertian pertanggungjawaban pidana adalah

suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang

melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan

juga criminal liability atau responsibility yaitu merupakan kelanjutan dari

pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana

belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu

adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan

itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidananya

pembuat adalah asas geen straf zonder schuld, yaitu asas tidak dipidana jika tidak

ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor

akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan

perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai

dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan
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tidak diperbolehkan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila

memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya ;

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam

pergaulan masyarakat ;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

(Ruslan Saleh, 1983 : 80)

Dalam kemampuan bertanggungjawab harus ada :

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

yang buruk, yang sesuai denagan hukum dan yang melawan hukum.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno, 1983:165)

B. Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang

ingin dicapai dalam setiap penjatuhan pidana (Lamintang, 1984 : 23), yaitu :

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri

2. untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan

3. untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-

kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah

tidak dapat diperbaiki lagi.

Pembicaraan mengenai tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari

pembicaraan mengenai teori-teori pemidanaan, karena melalui teori-teori tersebut
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akan diketahui dasar-dasar pembenaran dalam penjatuhan pidana. Adapun teori-

teori tentang tujuan pemidanaan yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori

yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pemidanaan (refributive theory)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau

tindak pidana. Dasar dari pembenaran teori ini terletak pada ada atau tidaknya

kejahatan itu sendiri. Dengan kata lain di dalam kejahatan itu sendiri terletak

pembenaran dari pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak

dicapai.

Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan

keadilan. Sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant (dalam Muladi, 1998 : 11)

di bawah ini :

“.....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan kebaikan lain, baik si pelaku itu
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan
suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat
sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan
masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara
harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran
masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap
orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan
perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang
sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang
merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Pidana menurut Immanuel Kant adalah suatu tuntutan kesusilaan. Disamping Kant

perlu disebut Hegel yang memandang pidana sebagai suatu pengingkaran
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terhadap ketertiban hukum dari negara yang merupakan perwujudan dari cita

susila. Namun sekarang pembalasan bukan menjadi tujuan akhir dari pemidanaan,

melainkan sebagai penyeimbang antara perbuatan dan pidana. Hakim hanya

menetapkan batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas kesalahan si

pembuat.

2. Teori Relatif/Teori Tujuan (utilitarian theory)

Menurut teori ini, memidana bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana itu tidak dikenakan

demi pidana itu sendiri melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan.

Beda ciri-ciri pokok karakteristik antara teori absolut (retributive) dan teori

relative (utulitarian) dikemukakan secara rinci oleh Karl C. Cristiansen (Muladi,

1998 : 17) sebagai berikut :

1. Pada teori absolut :

a. tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

b. pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-

sarana untuk tujuan lain

c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya

tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si

pelanggar.
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2. Pada teori relatif :

a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)

b. pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat

c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si

pelaku (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk

adanya pidana

d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat bukti untuk

pencegahan kejahatan

e. pidana melihat ke muka pidana, pidana dapat mengandung unsur pencelaan,

tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima

apabila membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan

masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan, biasa dibedakan antara

istilah prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum dimaksudkan

pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin

dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana, artinya pencegahan kejahatan

itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk

tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana

berubah menjadi orang yang lebih berguna bagi masyarakat.
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1. Teori Gabungan (integrative theory)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena merupakan

penggabungan antara teori absolut dan relatif. Artinya menghubungkan prinsip-

prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan.

Pada umumnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat

pembalasan atas perbuatan tindak hukum, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang

akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Mengenai pedoman pemidanaan juga berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum

pidana. Secara garis besar aliran-aliran dalam hukum pidana dibagi dalam dua

aliran yaitu :

1. Aliran Klasik

Pidana dan pemidanaan aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi

kebebasan hakim, untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan.

Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi.

Aliran ini berpijak pada 3 (tiga) asas, yaitu :

a. Asas legalitas, bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana

tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.

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

dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

c. Asas pengimbalan, bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan

maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal
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dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. (Muladi dan Barda

Nawawi, 1998 : 26-27)

2. Aliran Moderen

Aliran ini sering disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan

menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan

mempengaruhi penjahat secara positif sejauh di masih dapat diperbaiki (Muladi

dan Barda Nawawi, 1984 : 32).

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme, karena manusia dipandang

tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan

lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan

dan dipidana. Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti

dengan sifat berbahayanya si pembuat. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat

lebih bersifat tindakan untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan pemidanaan tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda

e. Pidana tambahan (yang ditambahkan dengan UU No.20 Tahun 1946)

Sedangkan pidana tambahan antara lain :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim.
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C. Pengertian dan Syarat-Syarat Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah tanda

yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang

yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk

menyatakan nama dan sebagainya (2001 : 736).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, “Merek adalah

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Di dalam Undang-undang Merek

tersebut ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya

adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan

tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas (penjelasan Pasal 5 huruf b

UU Merek 2001). Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan

membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Menurut

Gautama (1977 : 51) hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. Agar

dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang

bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.

Dari pengertian merek di atas baik menurut kamus maupun undang-undang, dapat

diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan

tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Tampak terdapat

hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai
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tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang

satu dengan yang lain.

Selain batasan yuridis, ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat mengenai

pengertian merek :

1. H.M.N Purwosutjipto, merumuskan bahwa merek adalah suatu tanda dengan

nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan

benda lain.

2. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, merumuskan bahwa merek

adalah dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk

menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa

dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan

diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.

3. Todung Mulya Lubis, mengemukakan bahwa merek adalah sebuah tanda

yang pada dirinya terkandung daya pembedaan yang cukup (capable of

distinguishing) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada

pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.

Berdasarkan beberapa definisi sarjana tersebut, dapat diartikan bahwa merek

adalah sebuah tanda atau alat yang pada dirinya terdapat daya pembedaan dengan

barang-barang lain yang sejenis untuk menunjukkan asal barang, jaminan

kualitasnya atau membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu

perusahaan, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang

dibuatnya dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lainnya.
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2. Syarat-Syarat Merek

Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam Undang-Undang Merek 2001

ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian

untuk dapat membuat merek sesuai dengan undang-undang perlu dihubungkan

dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek akan mendapat

perlindungan hukum jika merek itu didaftarkan. Syarat-syarat tersebut diatur

dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tentang merek yang tidak dapat didaftar dan

merek yang ditolak oleh instansi pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. Syarat-syarat tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Syarat pertama

Orang yang membuat merek atau pemilik merek syaratnya wajib beritikad baik.

Maksud dari beritikad baik disini diartikan sebagai jujur. Satu-satunya Undang-

Undang Merek yang memberi pengertian pemilik beritikad baik adalah Undang-

Undang Merek 2001. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001

disebutkan bahwa pembuat merek mempunyai kelayakan dan kejujuran tanpa ada

niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak

lain demi kepentingan usahanya yang berakibat merugikan pihak lain atau

menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan

konsumen. Pengertian tersebut pada intinya pemilik merek beritikad baik adalah

pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan dengan tidak adanya

niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain.

Dari Undang-Undang Merek Tahun 2001 dapat diketahui tentang siapa-siapa

yang dapat menjadi pemilik merek, yaitu :
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1. Perorangan

2. Beberapa orang secara bersama-sama

3. Badan hukum

b. Syarat kedua

Syarat kedua merek yang tidak dapat didaftarkan di Dirjen HAKI apabila merek

tersebut mengandung salah satu unsur sebagai berikut:

1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

agama, atau ketertiban umum;

2) Tidak memiliki daya pembeda;

3) Telah menjadi milik umum;

4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon

pendaftarannya.

Keempat unsur di atas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Merek

2001 dianggap  cukup dapat mewakili ketentuan merek yang tidak dapat

didaftarkan dalam Undang-Undang Merek 1961 dan Undang-Undang Merek 1992

jo. Undang-Undang Merek 1997.

c. Syarat ketiga

Syarat selanjutnya adalah syarat-syarat yang menyangkut persamaan dengan

merek atau tanda-tanda milik pihak lain seperti diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Merek 2001 yang menegaskan bahwa merek tidak boleh :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan

merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang

sejenis.
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2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan

merek yang sudah terkenal milik pihak lain barang atau jasa yang sejenis.

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya degan

indikasi geografis yang sudah dikenal.

4. Merupakan atau menyerupai nama orang yang terkenal, foto, atau nama badan

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang

berhak.

5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang, atau simbol atau emblem atau lembaga nasional atau internasional,

kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang

digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan

tertulis dari pihak berwenang.

D. Tindak Pidana Merek

Pelanggaran merek di Indonesia tergolong masih cukup tinggi. Penggunaan atau

peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri

melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Pelangaran terhadap merek

dapat terjadi dalam bentuk yang beragam. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap

hak atas merek yaitu :

a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan

terdaftar milik orang lain

b. Pengunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terdaftar milik orang lain
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c. Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui

menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak

d. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan

indikasi geografis milik pihak lain

e. Penggunaan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

indikasi geografis milik pihak lain

f. Penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau

jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal

barang atau jasa tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran merek, apabila menyangkut

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Larangan undang-undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna merek dilarang dan diancam

dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Ijin (lisensi)

Lisensi diberikan hanya sebatas kepada pemberian izin penggunaan merek saja

dan tidak sampai pada pemindahtanganan hak atas merek. Apabila penggunaan

merek dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik merek/pemegang hak

daftar, maka termasuk pelanggaran merek.

3. Pembatasan undang-undang

Penggunaan merek melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan undang-

undang.



28

4. Jangka waktu

Penggunaan merek dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah

ditetapkan oleh undang-undang / perjanjian tertulis / lisensi.

E. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek

Jika telah terjadi kejahatan pelanggaran merek, pihak yang dilanggar dapat

menuntut pihak pelanggar tersebut. Ketentuan mengenai pelanggaran Merek telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Menurut Ketentuan

Undang-Undang tersebut pelaku kejahatan dan pelanggaran merek dituntut dan

diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 90

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang

sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana dengan pidana penjara palin lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 91

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang

sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)”.
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Pasal 92

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda

yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik

pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang

terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda

yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain

untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah).

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang

merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang

menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang

yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis,

diberlakukan ketentuan sebagaimana diamksud pada Ayat (1) dan

Ayat (2).

Pasal 93

“ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang

dilindungi berdasarkan Indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat

memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa

tersebut,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
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dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah)”.

Pasal 94

“Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau

patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,

dan Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun

atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Menurut ketentuan Pasal 95

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92,

Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan delik aduan”.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim mempunyai tugas utama mengadil, yaitu serangkaian tindakan

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, menentukan mana

yang benar dan mana yang salah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

memihak disidang pengadilan dalam hal menurut acara yang diatur dalam

undang-undang.

Menurut Sudarto (1983 : 74), hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal

sebagai berikut:

1. keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang ditduhkan kepadanya, dan kemudian
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2. keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah

dan dapat dipidana, dan akhirnya

3. keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dalam proses

peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak

mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 :

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, maka kebebasan hakim

semakin besar, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan

jenis pidana, ukuran pidana atau berat ringannya pidana, dan cara pelaksanaan

pidana, juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum terhadap peristiwa

yang tidak diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain hakim tidak hanya

menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan

akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.


