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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah concurcus 

merupakan salah satu cabang penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana.Pada 

dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih 

tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali 

belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana 

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.
1
Perbarengan tindak pidana 

juga memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (concurcus idealis), 

perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (concurcus realis). 

Dalam hal perbarengan tindak pidana banyak masyarakat yang awam 

tentang ilmu hukum berfikir bahwa jika seseorang melakukan beberapa 

perbuatan tindak pidana, maka masing-masing tindak pidana itu akan dijatuhi 

sanksi sendiri-sendiri atau bisa dikatakan hukuman yang berat. Dan hal itu dirasa 

adil dan setimpal dengan perbuatan seorang pelaku perbarengan tindak pidana. 

Namun dikatakan di dalam KUHP Pasal 63 ayat (1) bahwa “jika 

sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah 

dikenakan satu saja dari ketentuan itu, maka yang dikenakan ialah ketentuan 
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yang terberat hukuman pokoknya”.
2
 Jadi jika seseorang melakukan lebih dari 

satu perbuatan pidana maka hanya satu perbuatan saja yang bisa dijatuhi 

hukuman yakni perbuatan yang ancaman hukumnya paling berat diantara 

perbuatan yang lainnya atau dikenal dengan istilah absorbsi stelsel. 

Absorbsi stelsel bisa diterjemahkan dengan kata lain yakni sistem 

hisapan yang berarti ancaman hukuman tindak pidana yang ringan terhisap oleh 

ancaman hukuman yang terberat, sistem ini digunakan dalam bentuk perbarengan 

tindak pidana concurcus idealis atau perbarengan peraturan dan perbuatan 

perlanjut. Berbeda lagi dengan bentuk perbarengan tindak pidana concurcus 

realis atau perbarengan perbuatan yang menggunakan sistem hisapan yang 

diperberat atau verscherpte absorbsi stelsel.
3
 

Sistem pemidanaan perbarengan perbuatan atau concurcus 

realistertuang didalam pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP yang menjelaskan 

bahwa di dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing di 

pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan terancam dengan hukuman utama 

yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan tetapi tidak boleh 

melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiganya.Apabila 

terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis maka tiap-tiap hukuman itu 
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dijatuhkan namun tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah 

sepertiganya.
4
 

Dalam prakteknya jika seseorang melakukan perbarengan tindak 

pidana, banyak putusan hakim yang justru memperingan hukuman atau sanksi 

pelaku, bahkan jauh dari ancaman pidana yang terberat sekalipun. Hakim lebih 

menekankan pada pertimbangan non yuridis yang banyak meringankan pelaku 

perbarengan tindak pidana daripada pertimbangan yuridis. 

  Hal tersebut dapat menimbulkan opini buruk terhadap peradilan oleh 

masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan karena dirasa 

hukuman tidak sebanding dengan beberapa perbuatan yang dilakukan. Hal ini 

dapat melukai rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya para korban atau 

keluarga korban kejahatan.Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik 

untuk mengkaji tema ini lebih dalam untuk mengetahui konsisten hakim 

menjatuhkan putusan dilihat dari penerapan stelsel pidananya. 

B. Rumusan Masalah 

1. bagaimana konsistensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

pelaku perbarengan tindak pidana ? 

2. Apakah yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana bagi pelaku perbarengan tindak pidana ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui konsistensi hakim menjatuhkan putusan dalam hal 

terjadi perbarengan tindak pidana . 

2. Untuk mengetahui apa yang jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana  bagi pelaku perbarengan tindak pidana. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada 

pengembangan studi ilmu hukum di Indonesia, khususnya memberikan 

sumbangan pemikiran dalam hukum pidana dj Indonesia. Serta penelitian 

ini diharapkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi Pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana ( 

concurcus realis ). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan serta pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak 

pidana (concurcus realis ) beserta konsistensinya. 
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b. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat secara umumnya diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan informasi dan sarana untuk memberikan ilmu 

pengetahuan mengenai perbarengan tindak pidana ( concurcus realis ). 

c. Bagi penegak hukum 

Bagi penegak hukum dalam hal ini khususnya hakim, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi masukan positif dalam hal pertimbangan 

menjatuhkan sanksi Pidana kepada pelaku perbarengan tindak pidana ( 

concurcus realis ). 

E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Bahwa jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis 

sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau terjadinya 

permasalahan-permasalahan.Dalam penelitian ini penulis meneliti, 

mengkaji, melakukan wawancara dan observasi langsung ke 

lapangan.
5
Penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasaan 

secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan 

berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala 

hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan 

diarahkan pada aspek sosiologis. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis 

memilih Pengadilan Negeri Malang yang beralamat di Jalan Jenderal 

Ahmad Yani utara no. 198 sebagai lokasi penelitian.Penulis memilih 

lokasi tersebut dikarenakan tersedianya data-data yang sangat diperlukan 

penulis dengan permasalahan sehingga diharapkan mampu menjawab 

segala permasalahan yang telah diuraikan. 

3. Sumber data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh saat peneliti 

melakukan penelitian, yaitu dengan cara bertanya langsung atau 

wawancara kepada pihak yang terkait yakni hakim Pengadilan Negeri 

Malang 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang erat kaitannya dengan data primer yang bersifat 

menunjang sehingga saling membantu dalam memahami data 

primer.Dalam hal ini yang digunakan yaitu dokumen, buku-buku, 

jurnal, majalah, internet, artikel, data-data lainnya yang berhubungan 

dengan topik pembahasan 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui : 

a. Interview atau wawancara 

Interview atau wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung 

antara peneliti dan narasumber atau responden.
6

 Dilakukan untuk 

memperoleh data dengan langsung mengadakan tanya jawab antara 

penulis dengan responden yang meliputi panitera dan hakim 

pengadilan negeri malang. 

b. Studi Kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data-data, 

buku-buku, karya ilmiah,  dan pendapat para ahli. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, baik yang berasal dari studi 

lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, maka penulis 

menggunakan metode analisa dengan cara deskriptif analisis, yakni 

menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan 

jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang diteliti.
7
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, konsep oprasional dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, 

penipuan, timbangan, pedagang,serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari dari penulisan laporan penelitian ini, yang 

menyajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil 

pengamatan.Data-data yang diperoleh dari studi lapangan, dimana terhadap data-

data tersebut dijelaskan dengan analisis-analisis yang logis tentang tindak pidana 

penipuan melalui timbangan yang dilakukan oleh pedagang tembakau. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan ini, serta saran yang peneliti berikan berkaitan dengan harapan dan 

dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 

 


