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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam proses 

penyelenggaraan peradilan dan praktik penegakan hukum. Dalam hal ini, 

hakim yang merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan 

mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang 

dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam 

pengancaman pidana di dalam undang-undang dan memilih beratnya pidana 

(strafmaat) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan adalah maksimum dan minimumnya. 

Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional 

dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada 

Pasal 24 Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam batas-batas 

maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan 

putusan yang tepat. Peluang ini membawa konsekuensi terjadinya disparitas 

pemidanaan. Dalam praktik peradilan yang menangani perkara korupsi sering 

terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai jangka waktu lamanya 

pemidanaan yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktik 
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pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak 

dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang 

negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan 

masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. 

Allan Manson menyatakan :
1
 

“Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting 

dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki 

makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan 

pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik 

yang sama. Disparitas pada dasarnya adalah negasi dari konsep 

paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. 

Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan 

hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.” 

Dengan demikian disparitas adalah :
2
 

“Ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (same 

offence) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable 

circumstances).”  

Konsep disparitas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip 

proporsionalitas, Jika konsep disparitas dan proporsionalitas ini dilihat dalam 

satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal 

dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan 

yang berbeda tingkat kejahatannya. Adanya perbedaan dalam penjatuhan 

                                                           
       

1
 Allan Manson, The Law of Sentencing, Irwin Law, 2001, hlm. 92-93. 

       
2
 Litbang Mahkamah Agung, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi 

Disparitas Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, hlm. 6. 
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hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, 

karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar 

sama.  

Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang 

perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, 

sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-

kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas 

pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah 

dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para 

pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan 

hukuman tersebut. 

Adanya problem disparitas pemidanaan di Indonesia sangat mungkin 

terjadi. Potensi ini sangat besar mengingat sistem pengaturan sanksi pidana 

yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP. Dalam 

sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi atau ancaman pidana 

dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan model rumusan 

demikian maka hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk 

menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak 

melebihi ancaman maksimum tersebut. 
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Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal 

baru. Boleh jadi, adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi 

merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 

1999. Salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah 

perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman 

pidana minimum khusus mulai diatur kembali. 

Andrew Ashworth menyatakan :
3
 

“Disparitas pemidanaan merupakan masalah yang telah lama 

menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan 

praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang 

mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan 

praktik disparitas tidak hanya ditemukan di Indonesia. 

Disparitas pemidanaan bersifat universal dan ditemukan pula di 

banyak Negara. Disparitas putusan tentu saja ikut berpengaruh 

pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap 

peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang 

mengganggu. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari 

diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara 

pidana.” 

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian 

Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil 

Hakim. Di mana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas 

putusan. Pada pelaksanaannya, surat edaran yang sudah diterbitkan 

                                                           
       

3
 Andrew  Ashworth , Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press, 2005, hlm. 

72.  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13633/hindari-disparitas-hukum-dalam-memutus-perkara-korupsi-dprd
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Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi, 

padahal surat edaran tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi 

terjadinya disparitas pemidanaan.  

Di Indonesia, disparitas putusan juga sering dihubungkan dengan 

independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh 

diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

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

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri 

Terdakwa. 

Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana 

untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau 

pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

disparitas putusan, tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan 

terjadinya disparitas.  

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji menyatakan :
4
 

“Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan 

tanpa batas, terdapat asas nulla poena sine lege yang memberi 

batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana 

berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah 

                                                           
       

4
 Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk 

Agung, Bandung, 2011, hlm. 33. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3c69bb66db7/pergeseran-paradigma-pemidanaan
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disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana 

minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.” 

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh 

karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak 

awal „dimungkinkan‟ karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR 

membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan 

hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya 

yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain 

membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines). Amerika Serikat, 

Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk Negara yang sudah 

mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. 

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan 

disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim 

tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung 

mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. 

Adapun yang dimaksud dengan penjatuhan hukuman yang proporsional dalam 

hal ini adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan 

kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala 

nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan 

tindak pidananya. Terkait hal tersebut, ide tentang penjatuhan pidana yang 

proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18073/dpr-tidak-punya-pedoman-menyusun-ketentuan-pidana
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pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus 

perkara. 

Hukuman berat atau ringan bagi koruptor selalu menjadi salah satu 

pembahasan menarik dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dalam 

perdebatannya, masyarakat memiliki kecendrungan untuk mempermasalahkan 

penjatuhan hukuman yang mereka anggap terlalu ringan. Apalagi jika mereka 

menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan (disparitas), terhadap 

perkara korupsi yang kurang lebih sama dan layak untuk diperbandingkan.  

Masyarakat anti korupsi masih menilai bahwa hukuman yang 

diberikan kepada pelaku korupsi belum proporsional antara perbuatan korupsi 

yang dilakukan, dengan rentang hukuman pidana penjara yang diterimanya. 

Dalam kondisi yang demikian, putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang 

terjadi di Indonesia bisa dianggap inkonsisten. Tidak hanya oleh masyakarat 

Indonesia, tapi juga oleh masyarakat internasional. Hal tersebut dikarenakan 

ratifikasi terhadap Konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 

(UNCAC) menandakan masuknya Indonesia dalam peta dunia pemberantasan 

korupsi. Bagi gerakan pemberantasan korupsi, pemberian hukuman berat dan 

proporsional masih diyakini bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. 

Pada titik ini, kinerja lembaga peradilan sangat menentukan pemberian efek 

jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adanya disparitas pidana ini menjadi 

sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Paling tidak ada dua aspek yang 
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menonjol, yaitu tentang hak-hak apa yang menyebabkan terjadinya disparitas 

pemidanaan dan dampak akan akibat apa yang muncul dari disparitas pidana. 

Seperti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan 

dana bantuan sosial (dana hibah) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia 

(KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun anggaran 2007 s.d. 2009 yang terjadi pada Tahun 

2007 sampai dengan bulan September Tahun 2009 telah diproses sampai ke 

putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Tindak pidana ini dilakukan oleh 

Terdakwa Drs. H. Iswanto pada saat menjabat wakil bendahara KONI 

Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penyidikan Penyidik Polda Kalimantan 

Barat diperoleh bukti kuat bahwa Terdakwa Drs. H. Iswanto telah melanggar 

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 

RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Terdakwa 

Drs. H. Iswanto dinilai telah mengakibatkan kerugian keuangan 

Negara/daerah sebesar 31,59 % dari total jumlah realisasi bansos yang 

diterima KONI Kalimantan Barat. 

Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, baik 

Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan 

hakim, tidak melakukan banding atau kasasi, sehingga dengan demikian 

putusan majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
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gewijsde). Mencermati fakta-fakta hukum dan putusan majelis hakim 

Pengadilan Negeri Pontianak, masih terdapat permasalahan hukum yang perlu 

dicermati, antara lain seperti adanya perbedaan antara tuntutan pidana jaksa 

penuntut umum dengan penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim 

Pengadilan Negeri Pontianak. Tuntutan jaksa penuntut umum 4 (empat) tahun 

dan 6 (enam) bulan penjara, sedangkan putusan majelis hakim Pengadilan 

Negeri Pontianak hanya 3 (tiga) tahun penjara dan menghukum Terdakwa 

untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.114.552.838,07 (dua miliar 

seratus empat belas juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga 

puluh delapan rupiah koma tujuh sen) yang apabila tidak terbayar akan 

dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. 

Jika vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut 

dibandingkan dengan vonis Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial 

Pemerintah Kota Bandung, maka vonis Pengadilan Negeri Pontianak tersebut 

jauh lebih rendah. Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung atas nama Terdakwa Aloy Suryana 

yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sarana dan Perlengkapan Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung masa bakti 2010-

2014 divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua 
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ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum 

Terdakwa Aloy Suryana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 

230.225.000,- (dua ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul : 

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA KORUPSI DANA 

BANTUAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana komparasi disparitas pemidanaan terhadap perkara tindak 

pidana korupsi dana bantuan sosial ? 

2. Apa yang menjadi faktor penyebab putusan hakim menimbulkan 

disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi dana 

bantuan sosial ? 
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3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam 

mengatasi disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi 

dana bantuan sosial ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji komparasi disparitas pemidanaan 

terhadap perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab putusan hakim 

menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana 

korupsi dana bantuan sosial. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dalam mengatasi disparitas pemidanaan dalam 

perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan yang telah disebutkan di atas maka kegunaan penelitian ini 

antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-

pemikiran dan menambah referensi guna perkembangan disiplin ilmu 

hukum itu sendiri dan mengeksplorasi kemampuan berpikir dalam 

melahirkan pandangan-pandangan baru atau penyempurnaan teori 

serta pemikiran yang telah ada khususnya mengenai disparitas 

pemidanaan dalam perkara korupsi dana bantuan sosial. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini, yakni diharapkan 

akan memberikan suatu kegunaan yaitu : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi 

hukum seperi hakim, jaksa, advokat dan polisi sebagai bahan 

acuan untuk melakukan tindakan dalam melaksanakan 

penegakan hukum di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau 

jalan keluar bagi objek permasalahan yang sedang diteliti 

untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Tujuan Negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa Negara 

berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-

undang terutama untuk melindungi hak asasinya demi kesejahteraan hidup 

bersama. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea keempat yang menyatakan sebagai berikut : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka  disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

Berdasarkan UUD 1945 amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“. Maka sudah sewajarnya 

Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan 

bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang memerlukan 

perlindungan hukum. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah menghormati 

dan melindungi hak-hak asasi manusia. 
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Perlindungan hak asasi manusia salah satu di antaranya yaitu 

perlakuan yang sama bagi setiap warga Negara sesuai dengan Pasal 27 ayat 

(1) UUD 1945 bahwa : 

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”  

Apabila dijabarkan dengan titik tolak pendapat Sri Soemantri 

Martosoewignjo, Bagir Manan, dan Mien Rukmini, hakikatnya pada Negara 

hukum sedikitnya terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses 

penyelenggaraan di Indonesia. Keempat unsur tersebut adalah :
5
 

1. Semua tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, perlakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia; 

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak 

dipengaruhi oleh kekuasaan/kekuatan lain apapun juga;  

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara. 

 

Negara hukum memberikan perlakuan yang sama dalam hukum di 

antaranya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada bilamana ada 

perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka 

terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya 

                                                           
       

5
 Mulyadi dan Lilik, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 

2013, hlm. 62. 
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sebagaimana Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disingkat KUHP). 

Secara teoritis konsepsi Negara hukum yang dianut Indonesia tidak 

dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan 

terminologi Negara kesejahteraan (Welfare State) atau Negara kemakmuran. 

Mulyadi Menyatakan :
6
  

“Jika teori Negara hukum sebagaimana konteks di atas 

diimplementasikan dalam upaya memberantas tindak pidana 

korupsi, hukum dapat dijadikan sarana untuk memaksa dan 

menertibkan agar pelaku diperiksa dan diadili sesuai dengan 

perangkat hukum yang adil. Dengan demikian diharapkan 

penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut telah dilakukan melalui suatu mekanisme beban 

pembuktian yang tetap mengedepankan HAM, sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan kovenan internasional. Oleh karena 

itu, pada akhirnya diharapkan penjatuhan pidana kepada pelaku 

tindak pidana korupsi di samping bersifat preventif, represif 

juga hendaknya bersifat restorative.”  

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 

Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip 

penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

                                                           
       

6
 Ibid, hlm. 64-65. 
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Peradilan yang bebas sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, 

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, 

dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, bahwa kekuasan kehakiman 

adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 

terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. 

Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan 

lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya 

pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

Terdakwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009. 

Iskandar Kamil menyatakan :
7
 

“Penyelenggaraan peradilan pidana bertujuan untuk 

menemukan dan memberikan kebenaran materil melalui 

pembuatan putusan hakim. Oleh karena itu hakim 

berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan (mengadili). Kata mengadili bermakna 

meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil (memberikan 

keadilan) yang harus dilakukan secara bebas dan mandiri. 

Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-

pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak. 

Mengadili bagi hakim dapat dilihat secara konkrit pada putusan 

                                                           
       

7
 Iskandar Kamil, Kode Etik Profesi Hakim dalam  Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) 

Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. 9. 
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pengadilan yang merupakan hasil musyawarah berdasarkan 

surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 

pemeriksaan di sidang pengadilan.” 

 

Suatu putusan pengadilan pidana akan menjadi pertaruhan antara 

terwujud atau tidak terwujudnya asas legalitas, asas kemanfaatan, serta 

tercapai atau tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat. Pada akhir 

pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan terdapat tiga kemungkinan 

alternatif putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni :
8
 

“Putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan akan dijatuhkan 

apabila semua unsur tindak pidana dan kesalahan Terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas akan 

dijatuhkan apabila perbuatan pidana yang didakwakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan apabila perbuatan 

yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan 

suatu tindak pidana.”  

 

Secara teoritis terdapat kriteria lain untuk membedakan antara putusan 

bebas dan putusan lepas, yakni putusan bebas dijatuhkan kalau ada unsur 

tertulis dari tindak pidana yang tidak terbukti, sedangkan putusan lepas 

dijatuhkan apabila ada unsur tidak tertulis dari tindak pidana yang tidak 

terbukti. 

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap 

tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya 

dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian 

                                                           
       

8
 Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Bogor, 1985, 

hlm. 270.  
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tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya 

penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. 

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh 

hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur 

hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. 

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo, 

disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :
9
  

“Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; disparitas 

antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat 

keseriusan yang sama; disparitas pidana yang dijatuhkan oleh 

satu majelis hakim; disparitas antara pidana yang dijatuhkan 

oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang 

sama.” 

 

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat ditemukan 

wadah yang menjelaskan bahwa disparitas tumbuh dalam penegakan hukum 

di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, 

tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari 

putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang 

berbeda untuk perkara yang sama. 

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana 

dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan 

akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak 

                                                           
       

9
 Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan terhadap 

Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI dalam Majalah 

KHN Newsletter, Jakarta, 2003, hlm. 28. 
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asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, dan faktual. 

Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati 

nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada justiabelen, ilmu 

hukum ataupun doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, 

hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-

bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan 

memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan 

dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan 

dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan 

dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, 

sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai 

intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara profesional kepada publik (the truth and justice). Sudikno 

Mertokusumo mengemukakan bahwa :
10

 

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam 

kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh 

undang-undang, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan 

                                                           
       

10
 Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata,  Liberty, Yogyakarta ,1988, hlm. 167. 
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untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu 

sengketa antara para pihak.” 

Disparitas putusan pidana dianggap sebagai isu yang mengganggu 

dalam sistem peradilan pidana, dan berpengaruh pada cara pandang dan 

penilaian masyarakat terhadap peradilan, karena dapat dilihat sebagai wujud 

dari ketidakadilan, disparitas sebenarnya timbul dari perkara itu sendiri, hakim 

memutus perkara berdasarkan kebebasan dan keyakinan hakim serta petunjuk-

petunjuk yang dibentuk sedikitnya dari dua alat bukti yang ditemukan di 

dalam fakta-fakta persidangan. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, 

tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas. 

Asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim untuk 

memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana 

merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para 

pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim 

secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam 

penegakan hukum di Indonesia. 

Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim 

dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun 

membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. 

Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat 
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pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan 

masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga 

terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai 

rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari 

sistem peradilan pidana. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi 

putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of law yang 

dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan 

hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi 

peradilan untuk menegakkan hukum. 

Konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri Negara 

hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana 

disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta 

tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap 

sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang 

berbeda. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda 

Nawawi Arief, yakni :
11

 

“Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian 

merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi 

terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan 

terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam 

tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang 

                                                           
       

11
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, 

hlm. 54. 
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serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi 

dari kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan 

keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan 

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan 

terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu 

timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan 

terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang 

sebanding.” 

Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum ini juga mendapat 

tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya 

menyatakan bahwa :
12

 

“Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran 

jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah 

benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan 

keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana 

dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal 

justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak 

dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, 

seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada 

dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh 

hakim.” 

Dari tulisan Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat pula dipahami 

bahwa pendapatnya tersebut adalah salah satu pembenaran bahwa disparitas 

pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai 

dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk 

menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi 

dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh 

                                                           
       

12
 Harkristuti Harkrisnowo, Op.Cit, hlm. 28. 
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masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam 

menegakkan hukum. 

Menurut Muladi :
13

 

“Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama 

terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana 

yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar 

pembenaran yang jelas.”  

Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana 

timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak 

pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang 

dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah 

dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan 

sangat menentukan. 

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah 

dimana disparitas tumbuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi 

juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan 

hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda 
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 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 
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untuk perkara yang sama. Disparitas pidana erat kaitannya dengan hakikat 

dari pidana itu sendiri. 

Menurut Sudarto :
14 

 

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 

tertentu.”  

Menurut Ruslan Saleh :
15 

 

“Pidana adalah reaksi delik, dan ini berujud suatu nestapa yang 

sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.”  

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana tersebut, oleh 

Muladi disimpulkan bahwa :
16

 

“Pidana selalu mengandung unsur-unsur yang mengemukakan 

bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak 

menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang 

atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 

berwenang). Pidana dikenakan pada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.” 

Pada hakikatnya pidana yang berupa derita memang sepatutnya 

dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur menurut 

undang-undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi 

                                                           
       

14
 Sudarto Terpetik dalam Ibid , hlm. 52. 

       
15

 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia,  Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9. 

       
16

 Muladi dan Barda Nawawi Arif,  Op.Cit, hlm. 4. 
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pelaku tindak pidana, hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku 

tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga 

menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil. Dalam hal 

adanya disparitas pidana yang tumbuh di Indonesia, tentu ada pemicu 

sehingga terbentuklah disparitas pidana dalam penegakan hukum selama ini. 

Dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang 

sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki 

sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman 

pidana dalam undang-undang. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini 

dikatakan oleh Sudarto bahwa :
17

 

“Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh 

sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya 

ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan 

perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka 

pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, 

sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun 

tidak dapat menghapuskannya sama sekali.” 

Sudarto menyatakan :
18

  

“Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam 

menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa Terdakwa 

telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat 

objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku 

tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut 

penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami 
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 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61. 
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 Eddy Djunaedy, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Tanpa 

Penerbit, Tanpa Tahun, hlm. 7. 
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mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim.” 

Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya 

bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus 

rasional. Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium 

IKAHI 1975 yang menyatakan : 

“Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas 

terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat 

mencolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa 

perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat 

penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas 

mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan 

dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah 

keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan 

tidak merugikan pembangunan bangsa dengan 

mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk 

keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam 

bentuk yang dinamakan checking points yang disusun setelah 

mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat 

regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli 

yang disebut behavior scientist. (Istilah uniformitas 

pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang 

kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan 

keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).” 

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan hukum 

bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan 

lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya, 
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kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis 

pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam 

ketentuan perundang-undangan pidana.  

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam 

hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya 

membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak 

memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam 

penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar 

Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat 

dibenarkan, dalam hal sebagai berikut :
19

 

“Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap 

penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas 

pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan 

pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan dapat 

dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.” 

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan 

pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh 

negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana 

dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan 

alasan atau dasarnya yang rasional. 
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 Oemar Seno Adji, Hukum-Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 28-29. 
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Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa 

pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, 

dengan ketentuan bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan-alasan yang 

jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.  

Prayitno Iman Santosa menyatakan :
20

 

“Asas kebebasan hakim didasarkan pada kemandirian 

kekuasaan kehakiman yang dijamin Pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kebebasan, kemandirian dan independensi hakim dalam 

memutus perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif maupun 

legislatif, bebas dari paksaan, bebas dari rekomendasi yang 

datang dari luar maupun dari internal judisial, kecuali dalam 

hal yang diizinkan oleh undang-undang.”  

Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam 

usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat 

mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan 

alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini 

diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh 

masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan 

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

Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai 

uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, 
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aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula 

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

menempuh jalan tengah, bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk 

memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan 

kata-kata Robert Kennedy :
21

 

“Not making sentence equal, but in making sentencing 

philosiophies agree (Bukan menjadikan pidana sama, tetapi 

menjadikan falsafah pemidanaan serasi).” 

 

F. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif 

analitis menurut Soerjono Soekanto  yaitu :
22

 

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, 

yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 

komprehensip mengenai obyek penelitian untuk 

kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam 

praktik pelaksanaannya yang menyangkut 

permasalahan yang diteliti.” 

Penelitian tersebut berupa penggambaran, penelaahan dan 

penganalisisan data sekunder, dimana metode ini memiliki tujuan 
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 Ibid, hlm. 24. 

       
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10. 
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untuk memberikan gambaran sistematis, faktual serta akurat dari objek 

penelitian itu sendiri. Penulis menganalisis objek penelitian dengan 

cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang 

kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam 

hal ini, penulis menganalisis beberapa putusan pengadilan yang 

mengandung disparitas pemidanaan khususnya terkait perkara tindak 

pidana korupsi dana bantuan sosial.  

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan cara yuridis normatif yaitu :
23

  

“Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan 

patokan untuk bertingkah laku atau melakukan 

perbuatan yang pantas.”  

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang 

mempergunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan, dengan demikian pendekatan tersebut mencakup kajian 

pokok mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi 

(penyesuaian) hukum dan perbandingan hukum atau sejarah hukum 

yang menyangkut materi hukum pidana, maka pendekatan normatifnya 
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 10. 
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dengan membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-

norma, pasal, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli di 

bidang hukum pidana, yang mengatur tentang disparitas pemidanaan 

dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial. 

3. Tahap Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya : 

a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Penelitian kepustakaan yaitu :
24

  

“Penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur 

dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan 

pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam 

bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan 

rekreatif kepada masyarakat.”  

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa : 

1) Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hlm. 42. 
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Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para 

sarjana, jurnal, koran, majalah dan hasil penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia dan 

kamus hukum. 

b. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Penelitian lapangan yaitu cara memperoleh data 

pendukung atau penunjang. Dalam hal ini dilakukan dengan 

mengadakan wawancara tidak terstruktur atau melihat 

langsung di lapangan (observasi lapangan) dengan instansi 

terkait yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

bersifat kongkrit sebagai penunjang data sekunder sehingga 

data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat. 
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4. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi 

kepustakaan atau dokumen dan melalui studi lapangan, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Terhadap studi kepustakaan, data sekunder sebagai 

sumber utama memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang 

tidak bisa diganti dengan jenis lain. Dalam pengumpulan data 

dilakukan dengan penelaahan data atau studi dokumen, 

melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu 

dengan cara : 

1) Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan 

menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. 

2) Menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi aturan 

hukum baik secara horizontal maupun vertikal. 

3) Menemukan, mengumpulkan dan memahami kembali 

segala aturan dan teori serta pandangan hukum. 

Dengan menggunakan studi dokumen peneliti 

memperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian 

lapangan dan proses penelitian selanjutnya. 
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b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu pengumpulan data melaui 

aktivitas-aktivitas di lapangan guna diperolehnya fakta yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Salah satunya dengan 

wawancara, wawancara yaitu :
25

  

“Suatu proses interaksi yang terstruktur dengan cara 

untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung 

pada yang diwawancarai.”  

Selain melakukan wawancara, dapat pula dilakukan 

melalui observasi lapangan untuk melihat penerapan peraturan 

perundangan-undangan terkait penerapannya dalam praktik. 

5. Alat Pengumpul Data 

a. Data Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari materi-materi 

bacaan berupa literatur dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, selain itu data juga diperoleh dari internet 

dimana data tersebut disimpan dalam alat perekam data 

internet (flashdrive atau flashdisk) maupun dicatat di dalam 

buku catatan. 
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b. Data Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data kasus, 

mengadakan wawancara dengan instansi serta mengumpulkan 

bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, 

dalam hal ini alat pengumpul data yang digunakan peneliti 

berupa alat perekam suara (voice recorder). 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut 

dapat ditafsirkan. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis 

kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, 

penafsiran hukum dan konstruksi hukum. 

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan :
26

 

“Analisis yuridis kualitatif yaitu penelitian yang bertitik 

tolak pada peraturan-peraturan yang ada (hukum 

positif) dan analisis ini bertitik tolak pada usaha-usaha 

penemuan asas-asas dan informasi yang merupakan 

analisis data dari hasil penelitian kepustakaan.”  

Jadi, dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh 

tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada 

penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul 

dan dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data 

                                                           
       

26
 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 98. 



36 
 

selama penelitian lapangan di lokasi penelitian. Proses analisis data 

bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokuskan pada 

bagian akhir. Melalui pengolahan data secara holistik atau 

menyeluruh, ditemukan makna-makna dibalik terjadinya disparitas 

pemidanaan.  

7. Lokasi Penelitian 

a. Perpustakaan : 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 

Jalan Lengkong Tengah No. 17 Bandung. 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 

Jalan Dipatiukur No.35 Bandung. 

b. Instansi : 

1) Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, Jalan L.L. R.E. 

Martadinata No. 74-80 Bandung. 

2) Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pontianak, Jalan Sultan 

Abdurrahman No. 89 Pontianak. 

3) Pengadilan Tinggi Bandung, Jalan Cimuncang No. 21 

D Bandung. 
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8. Jadwal Penelitian 

 

No. 

 

Jenis Kegiatan 

Bulan 

Des 

2015 

Jan 

2016 

Feb 

2016 

Mar 

2016 

April 

2016 

Mei 

2016 

1. Persiapan Judul dan 

ACC Judul 

      

2. Persiapan Studi 

Kepustakaan 

      

3. Bimbingan, 

Koreksi, dan Revisi 

Proposal UP dan 

ACC untuk Seminar 

UP 

      

4. Seminar UP       

5. Penyusunan Skripsi, 

Koreksi, Revisi dan 

ACC untuk Sidang 

Komprehensif 

      

6. Sidang 

Komprehensif 

      

7. Revisi, Penjilidan       
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dan Pengesahan 
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9. Road Map Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap I 

Bulan ke-1 Minggu ke I 

Persiapan/Penyusunan Proposal 

Tahap II 

Bulan ke-1 Minggu ke II-IV 

Bimbingan dan Pemantapan 

Tahap III 

Bulan ke-2 Minggu ke III-IV 

Persiapan Penelitian 

Tahap IV 

Bulan ke-2 Minggu ke I-II 

Seminar Proposal 

Tahap V 

Bulan ke-3 Minggu ke I-III 

Pengumpulan Data 

Tahap VI 

Bulan ke-3 Minggu ke IV 

Pengolahan Data 

Tahap VIII 

Bulan ke-4 Minggu ke III-IV 

Penyusunan hasil penelitian ke 

dalam bentuk penulisan hukum 

Tahap VII 

Bulan ke-4 Minggu ke I-II 

Analisis Data 

Tahap IX 

Bulan ke-5 Minggu ke I 

Sidang Komprehensif 

Tahap X 

Bulan ke-5 Minggu ke II-IV 

Perbaikan dan Penjilidan 

Tahap XI 

Bulan ke-6 Minggu ke I 

Pengesahan 


