
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan sarana dalam pembangunan nasional yang dimana untuk 

melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses memengaruhi orang-orang untuk 

untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Maka pengontrolan oleh 

hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui penbentukan badan-badan 

yang dibutuhkan. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu 

sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal.  

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap 

masyarakat di dunia ini. Kejahatan sebagai suatu perbuatan/tingkah laku yang 

bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan 

dengan peraturan undang-undang, maka peraturan/undang-undang tersebut harus 

dibuat lebih dulu sebelum adanya peristiwa pidana,agar penguasa tidak sewenang-

wenang dan memeberikan kepastian hukum.1 

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping 

itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya 

semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya 

penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus 

                                                           
       1 Gumilang. 2003. Kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan. Bandung. 

Sinar Grafika. Hal. 3. 
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mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah 

masih melakukan tindakan preventif maupun represif. 

Meskipun segala tindakan telah dilakukan oleh Pemerintah baik tindakan 

preventif maupun represif, kejahatan masih saja marak terjadi di Indonesia. Salah 

satunya adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut pembunuhan. 

Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan berencana 

maupun tidak berencana. Pembunuhan ini sering juga diawali dengan perbuatan 

perbuatan lainnya seperti penganiayaan. 

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan 

membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan 

menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai 

delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan 

timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. 

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan 

terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, 

yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. 

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk 

menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan 

disparitas (disparity of sentencing). Menurut Oemar Seno adji bahwa disparitas 

merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan 

wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim 
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dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas 

pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.2 

Disparitas yang terjadi tentu tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana 

sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim, sebagai yang menjadi 

kewenangan hakim dalam memilih jenis pidana pada suatu kasus. Dalam KUHP 

menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana 

kurungan, dan denda. Oleh karena itu, disparitas akan membuat hakim bebas 

menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini terjadi karena 

dalam KUHP hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum.  

Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat 

dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar 

yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang 

kuat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara yuridis formal, 

kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena hal ini merupakan 

kebebasan yang dimiliki oleh hakim, tentunya kebebasan ini bukanlah tanpa batas 

yang bisa mengakibatkan kesewenang-wenangan tetapi putusan yang pemidanaan 

yang dijatuhkan harus disertai alasan-alasan yang logis dan pada intinya mengarah 

pada terciptanya keadilan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa figur hakim di 

dalam timbulnya disparitas pemidanaan ini sangat menentukan. 

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata 

                                                           
       2 Oemar seno Adji. 1984. Hukum-hukum pidana. Jakarta. Erlangga. Hal. 28 
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“mengadili” sebagai rangakain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang 

suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat 

dan biaya ringan.  Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada 

tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang 

diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga 

nilai unsure yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan 

folosofis (keadilan).3 

Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, namun 

kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai 

kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Karena itu di sisi lain, hakim juga kerap 

memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana. Hal ini terlihat 

juga dalam kasus Lulut Anom alias Lulut Bin Heriyanto (putusan Nomor 

52/Pid.Sus/2011/PN.Btl), Gunadi alias Sodrun Bin Slamet (putusan Nomor 

64/Pid.Sus/2011/Pn.Btl), dan Herlin Susiawati Binti Sukanan (putusan Nomor 

50/Pid.Sus/2012/PN.Btl), dimana masing-masing majelis hakim memberikan vonis 

selama 4 tahun penjara. Sementara itu putusan Pengadilan negeri yang lain, yaitu 

dalam kasus Karuna Mudita purba (putusan Nomor 165/Pid.Sus/2012/ PN.Slmn) 

dan Victor Agus Susanto (putusan Nomor 314/Pid.Sus/2012/PN.Yk) masing-

masing majelis hakim memutus dengan hukuman 5 tahun penjara. Padahal ancaman 

                                                           
      3 Alfiah Yuliastuti. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara. http://s2hukum.blogspot.co.id/ 

2010, diakses pada tanggal 26 Desember 2015 
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pidana untuk kelima putusan tersebut adalah sama, yaitu paling singkat 4 tahun dan 

paling lama 12 tahun. Putusan-putusan tersebut merupakan suatu indikasi dan 

sekaligus manifesti dari kegagalan sistem peradilan pidana yang salah satu 

tujuannya adalah terciptanya persamaan keadilan di dalam negara hukum.4 

Melihat fakta dari data tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

mengenai penyebab terjadinya disparitas. Hakim memang bebas untuk 

memutuskan suatu perkara. Tetapi justru kebebasan itulah yang menjadi penyebab 

utama terjadinya disparitas, sehingga penelitian disparitas ini difokuskan pada 

aspek materiilnya, karena dengan ancaman pidana yang sama tetapi majelis hakim 

memberikan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis akan mengambil 

putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan putusan  Nomor 787/Pid.B/2014/ 

PN.Kpn sebagai obyek penelitian. 

Pada putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn, Terdakwa bernama Sugeng 

Hartono alias Togos Subial. Sekilas kronologi kasus pada putusan ini seperti 

berikut, bahwa Terdakwa dan korban menghadiri suatu acara akikah dirumah 

temannya. Dalam acara tersebut salah seorang tamu membawa minuman keras, 

sehingga Terdakwa dan korban ikut minum bersama tamu lainnya, pada saat acara 

minum-minum Terdakwa tidak sengaja menyenggol kursi tamu lain hingga jatuh 

sehingga korban marah-marah akhirnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan 

korban dan berakhir perdamaian. Setelah berdamai Terdakwa pulang lebih dahulu. 

Saat korban pulang bersama temannya dan kemudian duduk, pada saat itu 

                                                           
       4 Sekretaris Jendral komisi yudisial republik indonesia. 2014. Disparitas putusan hakim 

“identifikasi dan implikasi”. Surabaya. Jawa pos. Hal. 267 
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Terdakwa menusuk perut korban parang berkali-kali. Kemudian teman korban 

melerainya kemudian korban dilarikan ke rumah sakit namun korban meninggal 

dunia setelah 10 menit di rawat. 

Dalam putusan ini, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

menghilangkan nyawa orang lain, melanggar Pasal 338 KUHP. Dalam pembacaan 

tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum berisikan bahwa Terdakwa 

telah melanggar Pasal 338 KUHP sesuai surat dakwaan Primair dan menjatuhkan 

pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Kemudian pada 

amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dalam 

dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 

selama 12 tahun.  

Dalam putusan  Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn, Terdakwa bernama Nur 

Arifin Joko Santoso. Sekilas kronologi kasus sebagai berikut, berawal dirumah 

korban, seorang teman korban yang biasanya membangunkan korban dirumahnya. 

Pada saat itu teman korban menemukan korban telah meninggal dunia dengan leher 

terjerat dengan kain selendang. Kemudian saksi berteriak-teriak hingga tetangga 

berdatangan. Kemudian dari pihak polsek melakukan penyidikan bahwa pelaku 

pembunuhan adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Dalam 

otopsi ditemukan bahwa korban dalam mengandung 2 bulan. Dalam penyeledikan 

ditemukan bahwa pelaku adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan hal ini karena 

merasa kesal karena disuruh bertanggung jawab akan kehamilan korban padahal 

Terdakwa baru 4 hari yang lalu melakukan hubungan badan dengan korban. 
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Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan saat korban tidur. Terdakwa 

menyelimuti korban, tiba-tiba Terdakwa mengambil selendang yang berada 

disebelah korban dan melilitkan selendang tersebut ke leher korban selama 5 menit 

hingga korban meninggal. 

Pada putusan ini juga, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana menghilangkan nyawa orang lain, melanggar Pasal 338 KUHP. Dalam 

pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum berisikan bahwa 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primair. 

Kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

menghilangkan nyawa orang lain, melanggar Pasal 338 KUHP dengan tuntutan 

pidana penjara selama 15 tahun sesuai dalam surat dakwaan Subsidair. Dalam amar 

putusan berisikan bahwa terdakwa terbebas oleh dakwaan Primair dan menyatakan 

Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

pembunuhan sesuai dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana penjara selama 

10 tahun. 

Pada kedua putusan ini ancaman penjara paling lama adalah 15 tahun. 

Namun kedua putusan ini mengalami perbedaan pemidanaan yaitu pada putusan 

Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn  dipidana selama 12 tahun dan putusan  Nomor 

787/Pid.B/2014/PN.Kpn dipidana selama 10 tahun. Padahal dalam kronologi kasus 

pada putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn Terdakwa membunuh korban dalam 

keadaan mabuk sedangkan pada putusan  Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn terdakwa 

membunuh korban dalam keadaan sadar dan terdakwa juga mengetahui kalau 
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korban sedang hamil. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian akan 

disparitas kedua putusan ini. 

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan informasi akan disparitas 

putusan hakim di pengadilan negeri kepanjen pada tindak pidana pembunuhan pada 

kasus putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan putusan Nomor 

787/Pid.B/2014/PN.Kpn. Penulis menggungah suatu suatu karya ilmiah/skripsi 

yang berjudul analisis disparitas putusan hakim di pengadilan negeri kepanjen pada 

tindak pidana pembunuhan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah disparitas hakim pengambilan putusan pada putusan Nomor 

420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn sudah sesuai 

dengan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan kemanfataan hukum? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui disparitas hakim pengambilan putusan pada Nomor 

420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn sudah sesuai 

dengan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan kemanfataan hukum 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, 

memberikan pengetahuan maupun gambaran akan disparitas putusan hakim di 

pengadilan negeri kepanjen pada tindak pidana pembunuhan pada kasus 

putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn 

dari yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis 

(keadilan) dan berguna untuk memberikan pengembangan dan penelitian 

secara lebih baik, sehingga diharapkan berguna untuk masa yang akan datang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman akan 

disparitas putusan hakim di pengadilan negeri kepanjen pada tindak pidana 

pembunuhan pada kasus putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan 

Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn serta merupakan sarana untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan. 

b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyakat 

akan disparitas putusan hakim di pengadilan negeri kepanjen pada tindak 

pidana pembunuhan pada kasus putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn 

dan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn, baik dari yuridis (kepastian hukum), 

nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis (keadilan). 
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E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian diatas, maka 

hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bahan pengetahuan untuk 

memenuhi persyaratan akademis untuk mencaai gelar kesarjanaan S1 di 

bidang Ilmu Hukum pada umumnya. 

2. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta menambah informasi akan disparitas putusan hakim di 

pengadilan negeri kepanjen pada tindak pidana pembunuhan pada kasus 

putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan Nomor 787/Pid.B/2014/ 

PN.Kpn serta wawasan terhadap yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis 

(kemanfaatan),dan folosofis (keadilan) putusan tersebut. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan 

disparitas putusan hakim di pengadilan negeri kepanjen pada tindak pidana 

pembunuhan pada kasus putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan 

Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn, baik dari yuridis (kepastian hukum), nilai 

sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan). 

F. Metode Penulisan 
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Untuk memperoleh informasi dan data-data yang dihubungjan dengan 

penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode pendekatan 

  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis 

komparatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang dan 

pendekatan konseptual dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 

420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn dan bahan 

hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus, dan jurnal. Dalam hal ini 

peneliti akan mendiskripsikan putusan-putusan hakim, dan kemudian 

membandingkan tentang persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan 

dari suatu masalah yang dilihat dari sudut pandang asas keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum ini, penulisan mengumpulkan berbagai 

macam bahan hukum yang kemudian dapat digolongkan menjadi 3 sumber 

bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer  

1. Undang – Undang Dasar 1945 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana  



12 
 

3. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 420/Pid.B/2015/ 

PN.Kpn dan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau 

mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan 

studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh 

berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan dengan penelitian, 

selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.5 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu Bahan yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, 

ensiklopedia dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum 

ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi 

dan kepustakaan. 

a. Dokumentasi yakni mencari dan mengumpulkan dokumen yang 

diperoleh langsung dari pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Pada penulisan hukum ini bahan hukum primer sebagian di dapatkan 

melalui media internet dengan cara mendownload langsung putusan 

                                                           
       5 Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung . Alfabeta. Hal. 62 
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pada database direktori putusan Mahkamah Agung di situs 

http://www.mahkamahagung.go.id  

b. Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan oleh objek penelitian, dalam hal  ini diperoleh dari literarur 

atau buku-buku dan perundang-undangan yang terkait 

c. Study internet yaitu mengumpulkan data melalui proses pencarian data 

di internet berupa artikel, jurnal, berita-berita yang dapat memberi 

informasi bagi penelitian 

4. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknis yuridis doktrinal, dalam arti menganalisis bahan hukum dengan 

melihat norma dan doktrin, utamnya tentang keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukumnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasaan ke dalam empat bab 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara 

singkat adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian 

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 
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penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian 

ini secara garis besar.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan pustakka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian 

yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan 

yang akan dijadikan penulisan hukum. 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan hasil 

penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan 

pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan, 

serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai rekomendasi 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


