
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan 

bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan UUD 1945. hukum 

yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan 

menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang 

berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikhiran tersebut maka tegaknnya hukum 

merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal 

hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di 

negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya 

hukum. 

Hal tersebut diperkuat denngan Undang-Undang Dasar kita yang dimana dalam 

struktur hukum kita merupakan sebuah landasan bagi semua peratuaran hukum atau 

undang-undang yang ada. Dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut merupakan penguat tentang apa yang penulis 

jelaskan tadi tentang kesetaraan kedudukan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. 

Dalam pasal ini, apabila kita cermati lebih dalam maka dapat kita simpulkan bahwa pasal 

ini merupakan implementasi dari penerapan Asas equality before the law atau kesetaraan 

dalam hukum yang terdapat dalam sistem hukum kita saat ini. Hal ini makin diperkuat  

dengan bunyi pasal berikutnya, yaitu  pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak 



atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan 

yang sama di depan hukum”
1
. Sehingga makin jelas pula bahwa kedua pasal tersebut 

bertujuan menegakkan asas equality before the law 

Asas equality before the law merupakan suatu konsekuensi logis dari  perlindungan 

hak asasi di negara kita. Sebagaimana kita ketahui, indonesia merupakan negara yang 

menjujung tinggi HAM, sehingga perlindungan HAM terhadap seluruh warga negara 

merupakan hal yang tak bisa ditawar-tawar serta dikecualikan. Dimana dalam asas tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tidak diskriminatif, pandang bulu, 

ataupun selektif. Konsep seperti ini tidak hanya dipakai dan diakui oleh indonesia saja 

berkaitan keberadaannya, namun banyak negara mengakui asas equality before the law 

seperti asas rule of law yang dipakai oleh negara-negara anglo saxon. Bahwa rule of law 

melingkupi supremacy of law, equality before the law, dan constitution based on human 

right. 

Dalam praktiknya sendiri, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata suatu 

peradilan yang mampu mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Bahkan hukum kita 

kadang lebih bersifat memihak, dalam artian hukum menguntungkan pihak-pihak tertentu, 

dan memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Hal ini 

dapat kita lihat dengan adanya catatan KY yang menyebutkan bahwa terdapat seribu lebih  

vonis hakim yang bermasalah, “tepatnya 1400 vonis baik tingkat pertama maupun tingkat 

banding diseluruh Indonesia pada tahun 2009-2010. Dari jumlah tersebut, 968 putusan (68 

persen) diantaranya dilaporkan masyarakat”
2
. Dari putusan-putusan bermasalah tersebut 
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sebagian besar berkaitan dengan penerapan hukum yang kurang tepat sehingga 

menimbulkan disparitas sanksi pidana yang sangat mencolok dalam penegakan hukum kita 

saat ini. Sehingga tak pelak menimbulkan isu-isu yang kurang sedap di dunia peradilan kita 

seperti suap-menyuap penegak hukum dan mafia peradilan yang marak menjadi 

perbincangan di berbagai media. 

Disparitas sanksi pidana sendiri merupakan wujud pengingkaran yang sangat nyata 

terhadap asas Equality before the law, karena dalam disparitas sanksi pidana sendiri, sanksi 

yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sangatlah berbeda antara yang satu dan 

lainnya, walaupun tindak pidana yang dilakukan sama atau memiliki ancaman bahaya yang 

sama dan hal tersebut dilakukan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Hal ini tentunya 

bertentangan dengan asas equality before the law karena asas ini sendiri menitik beratkan 

pada persamaan di muka hukum, sedangkan dengan adanya disparitas pidana ini sendiri 

menimbulkan perasaan yang tak adil di masyarakat dan tentunya bagi pelaku tindak pidana 

karena pembedaan sanksi pidana yang terjadi. 

Pada penulisan kali ini, penulis akan memfokuskan penulisan berkaitan dengan 

disparitas pemidanaan kepada pelaku tindak pidana  pencurian kendaraan bermotor. 

Dipilihnya tindak pidana curanmor sebagai bahan kajian bukan tanpa alsan, hal ini 

dikarenakan jumlah kejahatan curanmor untuk  kota malang sendiri tercatat sangat tinggi. 

“Dari cacatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Malang, pada tahun 2010 saja sebanyak 

541 pencurian telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Malang”
3
, dan dari jumlah 

tersebut, 100 kasus merupakan kasus pencurian. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangatlah bervariasi dan tidak dapat 
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diseragamkan dikarenakan berbagai pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam 

menjatuhkan putusan.   

Sedangkan alasan penulis mengangkat tema disparitas tak lain karena adanya 

perbedaan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Pada 

dasarnya pembedaan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar mengingat setiap 

hakim yang memutus suatu perkara tentunya disertai dengan alasan yang memberatkan 

serta meringankan terdakwa, sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat mengakibatkan 

pembedaan sanksi pidana. Namun konsep disparitas sendiri bukanlah seperti demikian. 

Disparitas sendiri dalam hal ini merupakan suatu pembedaan sanksi pidana tanpa danya 

alasan yang jelas terhadap pelaku tindak pidana yang mana muatan yang ada dalam 

kejahatan yang ia lakukan memiliki  tingkat berbahaya yang sama atau ancaman sanksi 

pidana yang sama sehingga dapat diperbandingkan.  

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian yang kemudian dituangkan dalam karya tulis yang diberi judul disparitas 

pemidanaan dalam kasus pencurian dengan studi di pengadilan negeri malang. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis dalam menentukan sebuah pembatasan terhadap 

pokok permasalahan tentang disparitas sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sama 

dalam putusan hakim guna menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan menciptakan 

ketertiban sosial ,menggunakan rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Apa yang menjadi dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap kasus-kasus pencurian sehingga menyebabkan disparitas putusan? 



2. Apakah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut 

telah sesuai dan tepat sehingga tidak bertentangan dengan ide dasar hukum yaitu 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penegakannya? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak terlepas dari 

tujuan yang ingin dicapai.sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan maka ingin 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan  hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap kasus-kasus pencurian sehingga menyebabkan 

adanya disparitas putusan di pengadilan negeri malang 

2. Untuk menganalisa segala pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan kesesuaiannya dengan ide 

dasar hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum guna mencapai 

suatu keadilan 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat diajadikan bahan koreksi terhadap penegakan 

hukum kita selama ini sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi 

kekurangan-kekurangan pengambilan keputusan oleh hakim dalam penegakan 

hukum kita 



b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada hakim agar segala 

pemikhiran yang salah dalam pertimbangan penjatuhan pidana dapat diperbaiki 

kedepannya, sehingga penegakan hukum kita berjalan ke arah yang lebih baik 

 

2. Praktis 

a. Untuk menambah wawasan dan kajian pada peneliti mengenai pembedaan sanksi 

pidana  pada tindak pidana yang sama dalam putusan pengadilan 

b. Sebagai sebuah referensi tentang  penerapan hukum di indonesia dan peranan 

penegak hukum dalam dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat 

c. Untuk menambah Informasi bagi peneliti berikutnya dengan permasalahan yang 

sama  atau obyek yang sama di masa yang akan datang. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan Masalah 

Metode dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan 

tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian pada 

indentifikasi masalah dan pada akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah. Untuk 

mendapatkan data tersebut peneliti langsung ke objek ke penelitian yang diteliti untuk 

mendapatkan data primer yaitu hasil wawancara terhadap hakim yang telah menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana pencuarian  sebagai data utama, dan data skunder 

yaitu putusan pengadilan terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. sebagai data 

pendukung. Disamping berdasarkan peraturan yang berlaku, juga dilihat dari segi 

kenyataan yang ada di masyarakat 



2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di 

Pengadilan Negeri Malang. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada informasi yang 

diterima penulis bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang memiliki tingkat 

kriminalitas cukup tinggi khususnya pencurian. Hal ini bisa kita lihat dimana dari perkara 

yang masuk ke pengadilan negeri, lebih dari 20 kasus pencurian masuk untuk disidangkan 

tiap bulannya dan dihukum dengan pidana penjara yang beragam lamanya
4
. Berangkat dari 

nformasi itulah  penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan sehingga menyebabkan adanya disparitas pidana di Pengadilan 

Negeri Malang 

3. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini ada dua macam yaitu data 

primer dan data skunder. 

a. Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui 

wawancara dengan narasumber, yaitu dengan hakim Pengadilan Negeri Malang yang 

menjatuhkan putusan dalam perkara pencurian yaitu Nuzulul Kusindiardi, SH dan 

Wadji Pramono, SH 

b. Data skunder yaitu, data  yang diperoleh tidak langsung dari sumber tidak langsung, 

yaitu diperoleh dari dokumen yang berupa perundang-undangan yang meliputi 

KUHP, KUHAP, Undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Peradilan 

Umum, Yurisprudensi, dan  doktrin. Serta sumber-sumber lain yang barkaitan dengan 

permasalahan antara lain majalah, buku literatur, surat kabar, kamus hukum, 
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ensklopedia, peraturan, artikel-artikel internet,serta dokumen-dokumen atau berkas 

dari instansi setempat dalam hal ini putusan pengadilan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. wawancara, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden. 

Wawancara (interview), yaitu mengadakan penggalian data dengan wawancara yang 

mendalam terhadap majelis hakim yang bersangkutan dengan masalah ini di 

Pengadilan Negeri Malang. Penulis mengguanakan interview bebas terpimpin, yaitu 

wawancara mengguanakan interview giude berupa pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan dan pengajuan pertanyaan diserahkan sepenuhnya pada 

keluwesan interviewer untuk menghilangkan kekakuan dalam proses interview 

2. Dokumentasi, merupakan data yang diperoleh penelitian kepustakaan, yaitu 

mengumpulkan data dari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian ini 

(melakukan studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, literatur, artikel-

artikel yang berhubungan dengan permasalahan). Disini data skunder berupa 

dokumen-dokumen instansi tempat diadakannya penelitian adalah berupa putusan 

hakim yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis serta surat 

pengantar dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum kepada 

pihak Pengadilan Negeri Kota Malang. Yang kemudian atas surat permohohan 

tersebut diberikan jawaban berkaitan dengan izin dari Bidang Hukum Pengadilan 

Negeri Malang. Selain itu diperlukan juga data-data lainnya yang berupa leteratur, 

artikel-artikel yang kemudian dilakuakan sinkronisasi sehingga diperoleh data yang 



menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisis permasalahan dalam penelitian 

ini 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data relevan yang diperlukan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka 

data tersebut dianalisis dengan cara data berupa Putusan-putusan yang didapat dianalisis 

untuk kemudian dimintakan pendapatnnya kepada nasumber yang ada. Setelah itu data 

yang diperoleh dari proses wawancara tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum 

yang ada dan diperoleh dari literatur, artikel, jurnal, dll yang kemudian atas analisa tersebut 

ditarik sebuah kesimpulan yang menggambarkan apakah yang dilakukan oleh majelis 

hakim sesuai dengan  semestinya atau tidak. 

 

6. Sistematika Penulisan  

Dalam penyususnan skripsi ini,maka penulis akan membuat sistematika penulisan 

ini,maka penulis akan membuat sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan 

landasanyang dapat ditelusuri serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.selain itu 

pula mempermudah dalam penulisan sehingga dapat sistematis serta terstruktur.adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Biasanya bertitel “Pendahuluan” yang didalamnya terbagi dalam 6 sub Bab yaitu : 

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rujukan / 

kerangka teori, metode penulisan dan sistematika penulisan 

2. Tinjauan Pustaka 



Pada bab ini membahas  mengenai uraian doktrin, pendapat para ahli, kajian yuridis 

serta bahan-bahan kerangka teori yang akan dipakai penulis untuk mendukung 

analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti 

3. Pembahasan 

Isi Bab ini adalah pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian bab 

ini,penulis menuangkan data-data secara lebih detail hasil penelitian yang kemudian 

berusaha menganalisa yang didukung oleh sumber data primer maupun skunder atau 

rujukan teoritis / atau normatif yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya 

,dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti 

4. Penutup 

Isi bab ini adalah bab terakhir yang biasa bertitel penutup, dalam bab ini terdapat dua 

sub Bab yaitu kesimpulan dan saran-saran.apa yang disimpulkan oleh penulis pada 

dasarnya adalah hasil analisa bab III. kesimpulan ini harus disesuaikan dengan 

permasalahannya sebab ini disebut ringkasan jawaban  atas permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya dalam bab II dan dibahas dalam bab III. selain kesimpulan 

intidimungkinkan penulis dapat menambah kesimpulan lain.tentu saja bila hal tersebut 

dipandang penting.kemudian dari kesimpulan tersebut dimungkinkan pula timbul hal-

hal yang perlu disarankan. sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. sebab setelah bab IV selesai maka selanjutnya pada halaman 

berikutnya dibuat daftar pustaka yang dijadikan sumber rujukan penulis, serta 

lampiran-lampiran yang perlu dilampirkan   

 


