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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Keadilan merupakan masalah yang rumit dimana persoalan dapat dijumpai 

hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia hal ini terutama disebabkan oleh 

karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai 2 tujuan yaitu 

kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua warga masyarakat, masalah 

kepastian hukum sendiri hingga kini masih merupakan maslah yang sulit terpecahkan 

di Indonesia.Hal ini tentu dapat kita lihat pada jaman sekarang yang banyak sekali 

muncul kasus – kasus hukum khususnya tindak pidana ringan ( tipiring ) yang 

tentunya hal tersebut sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat baik dari 

kalangan kelas menengah kebawah hingga kalangan menengah ke atas yang ada di 

Negara Indonesia. 

 Maraknya hal tersebut juga tentunya di latar belakangi oleh beberapa macam 

faktor yang ada dan salah satunya adalah faktor ekonomi masyarakat Indonesia itu 

sendiri, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang pernah terjadi 

dimana pelaku dari tindak pidana ringan tersebut di dominasi oleh kalangan 

masyarakat miskin,seperti kasus nenek Mina yang pernah heboh mencuat di media 

televisi dan diancam dengan pasal 362Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang 

selanjutnya disebut KUHP, dengan ancamanhukuman pidana penjara paling lama 5 
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tahun1. Selanjutnya juga pernah heboh terkait dengan kasus pencurian sandal jepit 

yang harganya mungkin ditaksir tidak lebih dari Rp 10.000 namun dikarenakan 

sandal tersebut milik seorang anggota polisi akhirnya pelaku pencurian yang 

dilakukan oleh anak – anak dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencurian serta 

juga diancam dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 

tahun.2 tentu saja kasus - kasus yang ada tersebut merupakan kasus yang hanya 

tersorot oleh media dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat umum, tentu masih 

banyak kasus yang sama dengan keadaan yang sama dan tentunya masih dirasa tidak 

adil bagi banyak kalangan.Para penegak hukum berkata bahwa hukum haruslah 

ditegakkan terhadap rakyat kecil yang tidak mempunyai apa – apa serta tidak berdaya 

namun tentu kita tidak dapat menutup mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan 

oleh para aparat penegakan hukum terhadap para pejabat yang berdasi pun tidak jelas 

hukum apa yang ditegakkan.Akibatnya hal tersebut membuat Pengadilan Negeri 

cukup kesulitan untuk menangani kasus – kasus tersebut yang begitu banyak 

menumpuk di rana Pengadilan Negeri bahkan sampai kasasi dan menunpuk di 

Mahkamah Agung. 

 Salah satu konsepsi tentang keadilan yang dihasilkan oleh pemikiran dan 

lingkungan sosial sebagaimana yang digambarkan pada keadaan di atas belum tentu 

sesuai dengan apa yang ada dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat 

                                                            
1Saladin Ayyubi. Dituduh Curi Buah Kakao 3 Biji.http://news.okezone.comDiaksespada tanggal  5 
November 2013, pada pukul 10.00 
2YudhaWirakusuma.KapolriPantauKasusKriminalisasiBocahPencuriSandal 
http://news.okezone.com, Diaksespadatanggal  5november 2013, padapukul 10.35 

http://news.okezone.com/
http://news.okezone.com/
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Indonesia itu sendiri. Dimana masyarakat Indonesia itu sendiri yang terdiri dari 

berbagai macam suku dan budaya mempunyai berbagai pola pemikirian tentang 

keadilan hal itu juga diperkuat dan ditentukan oleh lingkungan dan nilai - nilai sosial 

lainnya. Konsepsi tentang keadilan pada hakekatnya berakar dalam kondisi yang pada 

suatu waktu tertentu di inginkan oleh masyarakat yang bersangkutan dan biasanya 

konsepsi tentang keadilan baru menonjol atau timbul apabila ada warga – warga 

masyarakat yang dihadapkan pada hal hal yang dirasakan tidak adil, untuk 

memperoleh gambaran yang jelas tentang konsepsi keadilan yang berlaku pada 

masyarakat Indonesia tersebut perlu ditinjau perihal penyelesaian kasus – kasus 

kejahatan yang diselesaikan secara tradisional atau main hakim sendiri. 

 Batasan nominal tindak pidana di KUHP, disebutkansalah satu contoh tindak 

pidana ringan adalah pada pasal 364 KUHP yang menentukan batasan nominal 

pencurian yang dapat di klasifikasikan masuk kedalam tindak pidana ringan hanyalah 

25 Rupiah saja sedangkan apabila kita lihat kenyataannya bahwa pada jaman 

sekarang batasan nominal barang curian tersebut sudahlah tidak logis lagi, maka dari 

itu perlu diketahui bahwa MA mengeluarkan produk hukumnya tentang batasan 

tindak pidana ringan yaitu PERMA Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyesuaian 

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan adanya 

Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan PERMA Nomor 2 

Tahun 2012 hal tersebut menjadi salah satu bentuk reformasi hukum pidana di 

Indonesia mengingat perancangan KUHP yang baru terasa sangat lamban sekali 

setelah terakhir kali pada tahun 1960 disesuaikan dengan adanya Peraturan 
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Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 16 tahun 1960 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 tahun 1960dimana pada saat itu seluruh besaran uang yang ada 

di KUHP disesuaikan dengan perkembangan zaman ituyang ada di 

Indonesia.3Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar 

terhadapketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat 

penegak hukum dalamproses peradilan pidana khusunya pada lembaga peradilan 

yang berada dibawah wewenangMahkamah Agung.Perma yang berisi lima pasal 

tersebutpada dasarnya hanya mengatur tentang besaran nominal uang yang ada di 

pasal – pasal di dalam KUHP yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960, 

penyesuaian nominal uang tersebut dilakukan dengan membandingkan uang pada 

tahun 1960 dengan emas pada tahun itu, alhasil semua nominal uang yang ada di 

pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 di dalam KUHP dikalikan dengan 10.000 kali 

hal ini dikarenakan harga emas pada tahun 1960 sudah berbeda 10.000 kalilipat 

dengan harga emas pada jaman sekarang maka dari itu Mahkamah Agung berasumsi 

bahwa rupiahpun juga harus di kalikan 10.000 kali sesuai dengan perkembangan 

harga emas.4Dengan adanya aturan yang mengalikan semua nominal uang yang ada 

di pasal yang telah disebutkan diatas maka yang asalnya tindak pencurian yang 

dikategorikan sebagai tipiring Rp 25 maka hal tersebut menjadi Rp 2.500.000. Hal ini 

tentu saja mengundang respon yang sangat besar dari beberapa kalangan yang pro 

                                                            
3Moeljatno, Kitab undang – undang hukum pidana, (KUHP), Jakarta : Redaksi bumi aksara, 2008, 
lihat pasal  364. 
4Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012,http://pn-
jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314Diakses pada tanggal  06 juni 2013 
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dan kontra baik dari kalangan akademisi, praktisi, pengamat dan lain - lain dengan 

terobosan yang dilakukan oleh MA. 

 Di satu sisi ada pandangan yang menilai bahwa terobosan yang dilakukan 

oleh MA ini merupakan tindakan yang responsif. PERMA tersebut lahir atas protes 

rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia.Pada 

dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan negara 

yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-

undangan,karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan 

kehakiman(judicial power) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara 

RepublikIndonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan 

gunamenegakkan hukum dan keadilan.5 

 Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain hanya dapat dibenarkan 

melakukanpenafsiran untuk mencari dan menemukan makna atau memperluas dan 

mengelastiskan pengertian,apabila ketentuan peraturan perundang-undangan 

yangbersangkutan tidak jelas maknanya, rumusannya keliru (ill-defined)atau 

mengandung ambiguitas (ambiguity).6 Selain masalah batasan nominal tipiring 

tersebut PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung tersebut juga mempunyai 

dampak yang besar serta luas terhadapketentuan wewenang pelaksanaan penahanan 

yang dimiliki oleh aparat penegak hukumdalamproses peradilan pidana khusunya 

                                                            
5M. Yahya Harahap. 2008. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali 
Perkara Perdata. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 108 
6M. Yahya Harahap. 1997.Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa. 
Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal 84 
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pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenangMahkamah Agung maupun 

yang tidak berada di bawah wewenang Mahkamah Agung.Terhadap tindak pidana 

yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada pasal 1 

prosespemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam 

Pasal 205-210KUHAP.7 Dalam ketentuan KUHAP tersebut diatur bahwa terhadap 

perkara yang diputusdengan acara pemeriksaan cepat tidak dilakukan penahanan 

terhadap pelaku tindakpidananya. 

 Dapat diketahui apabila dalam menerima pelimpahanperkarapencurian, 

penipuan, penggelapan, penadahandari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib 

memperhatikannilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Dan apabila nilai 

barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka Ketua 

Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, serta 

memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang 

diatur dalam pasal 205 – 210 KUHAP.Dalam konteks ini diharapkanHakim 

melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana ringan berdasarkan dengan 

nominal yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 2 

tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP dimana hal tersebut dapat diharapkan agar setiap kasus tindak pidana 

ringan tentunya barang yang menjadi objek di taksir dengan nominal yang telah di 

tentukan dalam PERMA Nomor2 Tahun 2012, sehingga seseorang yang melakukan 

hal tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka 
                                                            
7Kitab undang - undang hukum acara pidana, 2004, KUHAP , Jakarta : Redaksi bumi aksara,  
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atau terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) 

serta acara pemeriksaan di Pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan 

Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 

205-210 KUHAP. 

 Berdasarkan atas fenomena yang ada di masyarakat tersebut dan tuntutan 

jaman terkait tentang kenaikan setiap harga barang yang memang mengalami 

perubahan setiap tahunnya serta nominal mata uang kita yang selalu mengalami naik 

turun harga dibandingkan dengan mata uang Negara lainnya dan ditinjau dari 

dampak-dampak yang telah dipaparkan diatas oleh penulis, maka dari itu apabila 

tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang pembatsan baru atau parameter yang baru 

terkait batasan nominal yang ditetapkan dalam KUHP dapat diramalkan bahwa 

hukum kita juga akan semakin tidak memberi rasa kepastian serta keadilan kepada 

masyarakat Indonesia sendiri, untuk itulah maka penulis sangat tertarik dengan 

adanya kepastian hukum yang belum pasti dan dirasa kurang adil bagi masyarakat 

kecil maka dari itu penulis dirasa perlu mengangkat permasalahan ini dengan judul 

“EFEKTIFITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 

PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH 

DENDA DALAM KUHPSEBAGAI DASAR HAKIM DALAM 

MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN( Studi Di 

Pengadilan Negeri Pamekasan )” 

B. Rumusanmasalah 
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Berdasarkanuraiandanlatarbelakangtersebutdiatasdapatlahpenulismerumuskanbeb

erapapermasalahansebagaiberikut : 

1. BagaimanakahefektifitasPermaNomor 2 Tahun 2012 

TentangPenyesuaianBatasanTindakPidanaRingan Dan 

JumlahDendadalamKUHPsebagaidasar hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana ringan ? 

2. Bagaimanakah akibat yuridis terhadap para hakim yang tidak 

menggunakan dasar Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam memutuskan 

perkara tindak pidana ringan ?  

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah efektifitas Perma 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan 

dan jumlah denda dalam KUHP sebagai dasar hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana ringan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat yuridis terhadap para hakim 

yang tidak menggunakan dasar Perma Nomor 2 tahun 2012 dalam 

memutuskan perkara tindak pidana ringan. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang ingin di 

capaiolehpenyusunmakapenelitianinidapatmemberikanmanfaatyaitu : 
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a. Teoritis 

Secara teoritis mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum 

di Indonesia, khususnya di bidang hukun pidana agar lebih memandang 

asas kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia itu 

sendiri. 

b. Praktis 

1) Bagi Penulis  

Memberikan pengetahuan tentang peranan peraturan Mahkamah 

Agung dan akibat hukumnya atas tidak melaksanakan peraturan 

tersebut bagi Hakim di dalam sistem peradilan yang di bawahi oleh 

Mahkamah Agung itu sendiri. 

2) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana memperoleh 

pengetahuan lebih terakait dengan aturan hukum yang lebih spesifik 

tentang kasus pencurian tindak pidana ringan yang menjadi perkara 

di Pengadilan. 

3) Bagi Kalangan Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan refrensi atau 

rujukan awal untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan suatu 

peraturan Mahkamah Agung 

4) Bagi kalangan praktisi hukum 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi 

kalangan praktisi hukum berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung. 

E. Metode Penelitian        

1) Metode Pendekatan 

 Terkait dengan isu hukum yang coba diangkat oleh penulis maka dalam hal 

ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat fungsi, 

serta tugas dari hakim, dan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengahadapi 

perkara tipiring. 

2) Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

 Tempat yang dipilih oleh penulis disini ialah Pengadilan Negeri Kelas 1B 

Pamekasan, Jawa Timur hal tersebut dikarenakan menurut penulis di daerah 

Pamekasan terdapat banyak kasus yang khususnya tipiring atau tindak pidana ringan 

jadi penulis tertarik meneliti bagaimana hukum yang diterapkan terhadap pelaku 

tindak pidana ringan apa tetap menggunakan ketentuan yang ada di KUHP atau sudah 

menyesuaikan dengan PERMA No 2 tahun 2012. 

3) Sumber Data 

• Sumber Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian 

melalui wawancara, interview maupun laporan dalam bentuk tidak 

resmi yang nantinya kemudian akan diolah oleh peneliti. 
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• Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen - dokumen 

resmi, buku - buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan peraturan perundang - 

undangan terkait. Adapun data sekunder ini menurut Gregoey Churcill 

dalam bukunya Soerjono Seokanto dapat dibagi menjadi8 : 

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan undang - 

undang terkait dengan objek penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku - buku dan 

tulisan - tulisan yang terkait dengan objek penelitian. 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, penelusuran 

internet, dan majalah - majalah yang terkait dengan objek 

penelitian. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data Penulis ini menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian yakni sebagai berikut. : 

1. Wawancara atau interview yaitu suatu tekhnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak pihak terkait. 

2. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data - data yang dimiliki oleh 

para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian serta 

ditambah dengan penelusuran perundang - undangan. 
                                                            
8Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI - Press, Hal 51 
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3. Studi kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau 

penelusuran bahan - bahan kepustakaan berbagai literatur/buku - buku 

maupun jurnal. 

4. Penelusuran Internat atau studi website untuk melengkapi bahan 

hukum yang lainnya. 

5) Tekhnik Analisis Data 

 Sehubungandenganisuhukum yang diangkatolehpenulis, 

makapenulismenggunakanpendekatankualitatif yang berarti menjabarkan atau 

menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan dan mendalami 

mengenai persoalan yang dikaji. Selanjutnya dengan hal tersebut maka 

penulis melakukan analisis melalui pendekatan konseptual ( Conceptual 

Approach ) yang mendasarkan pada teori yang ada di dalam perundang - 

undangan, kemudian di analisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 

dicapai dan sesuai dengan pemikiran si penulis. 

F. Sistematika Penulisan 

 Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentunya penulis perlu untuk 

menyusus suatu sistematika penulisan dimana nantinya sistematika penulisan ini  

akan membantu penulis maupun pembaca dalam memahami pembahasan isu hukum 

yang di angkat oleh penulis. Adapun rencana sistematika penulisan penulis ialah 

sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN :  
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 Berisikan tentang latar belakang pengambilan isu hukum oleh penulsi, 

rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, tujuan dan 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :  

 Pada Bab II ini Berisikan penjelasan teori-teori dan konsep-konsep yang 

terdiri dari tinjauan umum mengenai PERMA itu sendiri, mekanisme penegakan 

PERMA yang dilakukan oleh lembaga - lembaga, tinjauan umum tipiring yang 

dikaitkan dengan adanya TentangPenyesuaianBatasanTindakPidanaRingan Dan 

JumlahDendadalamKUHP. 

BAB III PEMBAHASAN : 

 Pada Bab III ini Berisikan mengenai pembahasan mengenai pokok 

permasalahan dalam penulisan ini yakni mengenai efektifitas PERMA tersebut 

diberlakukan, bentuk hambatan apa saja yang dihadapi oleh para penegak 

hukumdalam menerapkan peraturan tersebut, wajib atau tidaknya aparat penegak 

hukum yang tidak berada di bawah wewenang Mahkamah Agung untuk menerapkan 

aturan tersebut. 

BAB IV PENUTUP  

 Bab IV berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan 

pada pokok permasalahan dan juga berisi mengenai saran yang menjadi sumbangan 

pemikiran penulis sebagai upaya untuk penemuan pemecahan masalah atau problem-

solving atas isu hukum yang diangkat terkait dengan efektifitas hukum tersebut 

sejauh mana diberlakukannya. 


