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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan hukum di Indonesia saat ini secara umum belum sesuai
dengan yang diharapkan. Sistem hukum yang mengedepankan kepastian
hukum dalam bentuk aturan normatif semata yang mempengaruhi pemikiran
para Sarjana Hukum menjadi salah satu penyebab belum berhasilnya
penegakan hukum. Begitu banyak dampak yang dirasakan bila semua
penegak hukum dan sarjana hukum berpikiran positifis, yaitu suatu masalah
selalu dicari kepastian hukum atau sumber hukumnya terlebih dahulu untuk
menyelesaikannya. Belum lagi prosedur yang juga diatur dalam hukum
positif. Suatu kasus yang seharusnya dapat diselesaikan cepat melalui cara
di luar pengadilan akhirnya menjadi lama dengan hukum positif. Belum lagi
tidak terjaminnya harmonisasi sosial melalui proses seperti ini padahal yang
ingin dicapai dalam proses hukum ialah terciptanya harmonisasi sosial. Jika
harmonisasi sosial tersebut sudah tercipta melalui penyelesaian secara
kekeluargaan tidak seharusnya proses hukum merusak keadilan yang
sesungguhnya. Inilah yang selama ini dirasakan begitu lemah dan kurang
adanya rasa keadilan dan hati nurani dari hukum positif yang lahir dari
proses politik. Hal inilah yang mendorong penulis menyusun disertasi
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mengenai

Model

Penyelesaian

Perkara

Pidana

Yang

Berkeadilan

Substansial, agar terjadi keadilan yang sesungguhnya.
Gustav Radbruch1, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan
konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan
juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah
keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bagi Radbruch, ketiga unsur itu
merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak
menimbulkan masalah dalam kenyataan, seringkali antara kepastian hukum
terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum
dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu,
kalau hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan
yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa,
namun sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya
kalau masyarakat luas dipuaskan, menyebabkan perasaan keadilan bagi
orang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch
mengajarkan bahwa yang harus digunakan asas prioritas, yakni prioritas

1

Gustav Radbruch, Teori Gabungan (vereniging theori), http://id.shvoong.com, diakses 26
Agustus 2011 Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari
Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep
dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Hukum menjalankan fungsinya
sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai
sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam
masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara kepastian hukum.
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pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah
“kepastian”.
Tiga cita (idee atau ideal) dalam hukum yang didambakan adalah
keadilan (justice), kemanfaatan (exppediency) dan kepastian hukum (legal
certainty)

sebagaimana

dikemukakan

Radbruch

di

atas

berjalan

berdampingan dalam kehidupan manusia. Sebagai dasar pemikiran secara
idiil (rechts-idee), cita hukum adalah abstraksi dari paham masyarakat
mengenai hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya.
Cita hukum adalah suatu a priori yang sifatnya normatif dan konstitutif
yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Hal ini merupakan sesuatu
yang ingin dicapai, cita hukum adalah faktor pembentukan hukum yang
mendahului asas hukum. Cita hukum mengandung nilai intrinsik, sedangkan
nilai dalam asas hukum adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang
merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai instrinsik dan dengan
hubungan yang heuristik, maka fungsi cita hukum yang menuju keadilan
mendapat padanan dalam fungsi asas hukum yang juga menuju keadilan.
Tanpa cita hukum segenap norma hukum kehilangan makna sebagai hukum
dan karenanya cita hukum juga merupakan tolok ukur regulatif dalam
menilai adil atau tidak suatu hukum positif.2 Dalam kondisi demikian suatu
peraturan dapat disebut hukum apabila dengan peraturan tersebut dapat
menciptakan keadilan.
2

Wilk, Kurt. 1950. The Legal Philosophies of Lask, Radburg and Dabin.Cambridge MA : Harvard
University Press. Hal. 72-78
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Pada bagian lain terkadang hukum dapat menjadi penghambat.
Misalnya saja ketika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang,
maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa hukum tersebut akan dicabut
dari dirinya berdasarkan putusan pengadilan yang adil. Selama ini berlaku
konsep yang salah mengenai penegakan hak asasi manusia. Seolah dalam
keadaan apapun dan dalam hal apapun hak tersebut tidak dapat terhapuskan.
Padahal sebagaimana konsep hak yang telah dipaparkan oleh para filsuf
Yunani menyatakan bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Ketika
ada seseorang yang melakukan tindak pidana orang tersebut harus
mendapatkan

sanksi

yang

sesuai.

Sanksi

juga

bertujuan

untuk

mengembalikan ketenteraman yang sempat terganggu akibat dilakukannya
perbuatan tersebut. Sehingga pidana perlu ditegakkan dengan sebaik
mungkin. Masalah yang muncul adalah adanya disparitas penjatuhan pidana
oleh hakim. Sebenarnya apakah yang menjadi alasan adanya disparitas
tersebut. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut
ditentukan oleh sikap batin dan rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim.3
Menurut Suteki,4 seringkali sebagian masyarakat memahami hukum hanya

3

Adrianus Meliala, Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi Dan Potensinya Di Indonesia,
makalah, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.Hal. 2
4
Lihat Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan
Keadilan Substansial, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Penerimaan jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Semarang pada tanggal 4
Agustus 2010, hal 5-7. Menurut Suteki pula, selama ini hukum hanya dipahami sebatas skeleton
legal formalistik yang terasing dengan masyarakatnya dan sering kali terpasung legalitas
formalnya, sehingga tidak mampu menghadirkan keadilan substantif kepada rakyatnya (bringing
substantive justice to the people), bahkan seringkali penegak hukum justru menjadi predator
keadilan (predator of justice).
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sekedar sebagai perangkat peraturan hukum positif yang tercerabut dari
pemahaman aspek filosofi dan sosiologisnya, sehingga gambar hukum yang
ditampilkan tidak utuh melainkan hanya sebuah fragmen atau skeleton,
yakni peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut mendorong
munculnya anggapan bahwa apabila hukum telah diselenggarakan
sebagaimana tertulis yang berupa huruf-huruf mati (black letter law) seolaholah pekerjaan pencarian keadilan itu telah selesai. Akibatnya banyak
muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah
teralienasi dari hukum. Hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa
keadilan dalam masyarakat. Penanganan secara hukum atas tindak pidana di
Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba. Ia hanya mampu
menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh
kejahatan yang berukuran besar. Suteki5 mencontohkan beberapa fenomena
peradilan terhadap “wong cilik” (the poor) kemudian oleh penulis
ditambahkan kasus-kasus baru misalnya:
1. Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar
Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan.6

5

6

Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan
Keadilan Substansial, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Penerimaan jabatan Guru Besar
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Semarang pada tanggal
4 Agustus 2010, hal 5-6
http://surabaya.detik.com/read/2009/11/28/203427/1250283/475/kejaksaan-negeri-kedirisarankan-kuhp-direvisi. diakses pada tanggal 1 Juni 2012. Pukul. 12.00
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2.

Kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 (4 anggota keluarga
ditahan di LP Rowobelang) dan para terdakwa dipidana penjara 24
hari.7

3. Kasus Pak Klijo Sumarto (76) tersangka pencurian setandan pisang
kluthuk mentah seharga Rp 2.000 di Sleman : 7 Desember 2009
(mendekam di LP Cebongan Sleman).8
4. Kasus mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2.100 : 2
Agustus 2009, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari).9
5. Kasus Lanjar Sriyanto (Karanganyar) yang didakwa menyebabkan
kematian istrinya karena kecelakaan motor di Karanganyar, tragis kasus
ini karena isterinya meninggal dunia dan dia sendiri ditahan.10

7

8

9

10

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Advokasi Tindak Pidana Ringan
dan Pengefektifan Denda sebagai Alternatif Hukuman. http://www.leip.or.id/kegiatan/239advokasi-tindak-pidana-ringan-dan-pengefektifan-denda-sebagai-alternatif-hukuman.html.
Diakses tanggal 1 Juni 2012. Pukul 12.47
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuripisang-seorang-kakek-dipenjara. Diakses tanggal 1 Juni 2012 Pukul 12.55
Mbok Minah (60-an tahun) , seorang Nenek miskin di desa Darmakradenan, Banyumas, Jawa
Tengah. Ia harus berhadapan dengan dengan tuntuan hukum di Meja Hijau akibat Laporan
Pihak PT Rumpun Sari Intan, sebuah perusahaan perkebunan coklat atas tuduhan “telah
mencuri tiga biji kakao”. Hanya dengan dalil pencurian senilai Rp. 2.100,- kekuatan uang bisa
menggiring seorang lansia miskin dan buta hukum sampai berkorban secara moril, energy, dan
materi yang jauh lebih banyak. Hakim yang kemudian menjatuhkan sanksi 1.5 bulan (dengan
tidak perlu masuk kurungan) pun sempat meneteskan air mata kesedihan saat membacakan
putusan, karena sebenarnya dia menganggap kasus itu tidak perlu sampai di ruang persidangan.
Namun apa boleh buat ia hanya menjalankan tugas lantaran berkasnya sudah memenuhi syarat.
Lihat Laode Ida. 2010.Negara Mafia. Yogyakarta : Galang Press. Hal. 45
Penulis menjadi pengacara Lanjar pada persidangan ke -3 tanggal 7 Januari 2010 ,Lanjar
diadili di Pengadilan Negeri Karanganyar didakwa sebagai penyebab kematian istrinya yakni
pada hari Senin,21 September 2009 sekira pukul 08.10 WIB,terdakwa Lanjar Sriyanto
mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol.AD-5630-U dari Colomadu menuju Solo atau dari
arah barat menuju ke timur dengan kecepatan -+ 60 km/jam berjalan searah di belakang
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6. Kasus Aspuri tentang pencurian sehelai baju tetangganya seharga Rp
10.000, ditahan pada bulan November 2009.11
7. Kasus pencurian sepasang sandal jepit milik anggota Polisi yang
dilakukan oleh AAL (15 tahun) yang tetap dinyatakan bersalah
meskipun sandal yang dimaksud terbukti bukan milik anggota polisi
yang dimaksud.12
8. Kasus Rasminah, seorang nenek yang didakwa mencuri enam biji
piring majikannya. Rasminah tetap diputus bersalah oleh Mahkamah
Agung. Dalam kasus ini Harifin Tumpa yang merupakan mantan Ketua
Mahkamah Agung memberikan tanggapan bahwa kasus ini seharusnya

11

12

kendaraan Suzuki Carry, dalam jarak yang terlalu dekat Suzuki Carry di depannya tiba-tiba
berhenti mendadak sehingga terdakwa menabrak Suzuki Carry tersebut yang kemudian
melarikan diri,akibat tabrakan itu terdakwa dan pemboncengnya Samto Warih Waluyo terjatuh
ke kiri,sedangkan istrinya Saptaningsih terlempar ke kanan atau arah selatan, namun sungguh
malang dari arah berlawanan muncul kendaraan Izusu Panther milik anggota Kepolisian Ngawi
No.Pol.AE-1639-JA langsung menabrak kepala yang mengakibatkan kematian istrinya. Selama
persidangan mobil Panther dan pengemudi tidak pernah dijadikan alat bukti atau tersangka,
justru Lanjar dijadikan tersangka tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal
359 KUHP. Kasus ini menjadi kontroversi dan mendapat liputan banyak media,termasuk Kick
Andy Metro TV dalam episode Peradilan Sesat “Lanjar Sriyanto “ Pada persidangan ke-3
Lanjar ditangguhkan penahanannya setelah sempat ditahan selama 1 bulan 7 hari, di akhir
persidangan Lanjar dinyatakan bersalah tetapi tidak dapat dihukum karena apa yang
dilakukannya dalam kondisi terpaksa yang tak seorangpun manusia dapat
menghindarkannya.Namun Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain pada
perkara tingkat Kasasi Lanjar Siyanto justru divonis bersalah dan dihukum percobaan 2 bulan
15 hari.
http://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/Artikel/sekali-lagi-hukum-untuk-simiskin.html diakses tanggal 2 Juni 2012. Pukul 14.00
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/04/lxa55f-komnas-anak-kecewadengan-putusan-kasus-sandal-jepit diakes tanggal 2 Juni 2012 Pukul 14.15
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tidak perlu sampai pengadilan artinya cukup didamaikan pihak
kepolisian agar supaya ada keseimbangan.13
9. Kasus Rawi (66 tahun) yang didakwa mencuri 50 gram merica.
Pengadilan Negeri Sinjai memvonis Rawi selama 2 bulan 25 hari.14
10. Kasus suporter Singo Edan (Indra Azwan) yang menuntut keadilan,
agar polisi yang menabrak mati anaknya pada tahun 1993 lalu dihukum.
Kasus ini tidak ada kelanjutannya yang jelas.15
11. Misbakhul Munir dan Budi Hermawan, keduanya dijadikan Terdakwa
di Pengadilan Negeri Magelang karena memotong dua pohon bambu
yang menimpa rumah warga. 16

13

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/02/01/1938088/Kasus.Nenek.Rasminah.Perlunya.Rest
orative.Justice Diakses tanggal 5 Juni 2012 Pukul 10.05
14
Rawi dihadapkan ke meja hijau setelah dua orang tetangganya bernama Rustam dan Camat
mengadukannya ke aparat kepolisian Polsek Sinjai Selatan dalam tuduhan pencurian setengah
ons merica, milik Abbase di Dusun Sengkang, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan.
Namun dalam perjalanan kasusnya, entah mengapa jumlah barang bukti kemudian bertambah
dari setengah ons menjadi setengah kilo. Adanya dugaan rekayasa kasus terungkap setelah
salah seorang tahanan Polsek Sinjai Selatan yang satu sel dengan terdakwa menjadi saksi di
persidangan dan membeberkan rekayasa yang diduga dilakukan oleh kapolsek. Lihat
http://regional.kompas.com/read/2012/02/09/22220682/Mencuri.Setengah.Ons.Merica..Kakek.
Rawi.Dipenjara Diakses tanggal 5 Juni 2012 Pukul 11.12
15
Kasus yang menimpa keluarga Indra Azwan asal genuk watu Barat Kota Malang tersebut
terjadi pada tahun 1993 adalah putra pertamanya Rifky Andika (almarhum) yang pada saat itu
berusia 12 tahun. Waktu itu 8 Pebruari 1993 masih kelas 6 SD pulang belajar kelompok, ketika
sedang menyeberang di tengah jalan Letjen. S. Parman ditabrak sebuah mobil NOPOL L 512
BN yang kemudian langsung melarikan diri. Setelah tabrakan terjadi ada orang yang mengejar
mobil tersebut yang ternyata langsung masuk kantor POLWIL MALANG, pada waktu itu di
Jalan Jaksa Agung Suprapto Malang, ternyata seorang POLISI atas nama Lettu DJOKO
SUMANTRI. Lihat http://sangpencarikeadilan.blogspot.com/p/indra-azwan.html diakses
tanggal 6 Juni 2012 Pukul 13.32
16
Lihat http://www.seputar-indonesia.com/news/munir-dan-budi-akhirnya-menghirup-udarabebas. Diakses pada tanggal 5 Februari 2013 Pukul 14.13.
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12. Nani Setyowati, ibu rumah tangga 45 tahun yang mengalami
kecelakaan lalu lintas saat memboncengkan anaknya. Anaknya yang
bernama Kumariah Sekar Hamidah tewas terllindas truk, sedangkan
Nani sendiri harsu dirawat di rumah sakit karena kaki kanannya patah17
13. Kasus Rasyid Rajasa (putra Menko Perekonomian, Hatta Rajasa).
Rasyid mengantuk saat mengemudi sehingga menabrak mobil di
depannya. Kasus ini menyebabkan dua orang tewas dan tiga orang lukaluka.18
Contoh-contoh di atas menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian
perkara pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk
sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnya keadilan bagi rakyat kecil.
Hukum yang sekarang berlaku mudah diputarbalikkan dengan undangundang, sehingga landasan penegakan hukum bukanlah keadilan tetapi
undang-undang.
Hukum yang berlaku di Indonesia manakala dilihat dari sejarah
perkembangannya sejak abad XVII telah dipengaruhi oleh hukum modern
yang berpaham civil law yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial
Belanda. Sistem hukum tersebut telah mempengaruhi dengan cara
mereduksi hukum yang sudah ada sebelumnya yang waktu itu dikenal

17

18

Lihat http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/01/27/143133/KapoldaKasus-Nani-Dihentikan
Lihat http://m.tribunnews.com/2013/03/26/rasyid-rajasa-si-anak-menteri-diberi-vonis-ringanini-dia-alasannya.
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dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Menggunakan istilah
Satjipto Rahardjo bahwa sistem hukum itu merupakan bentuk khas dari
kehidupan sosial di situ (a peculiar form of social life). Pada waktu itu
sistem hukum yang merupakan bentuk khas kehidupan masyarakat sebelum
abad XVII dikenal dengan sebutan hukum agama (Islam, Hindu) dan hukum
adat, yang oleh Daniel S.Lev diartikan sebagai hukum lokal.19

Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel S. Lev di atas,
jika melihat usia KUHAP yang sudah tiga puluh tahun ini, terungkap
berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal
justice system) di Indonesia. Karena KUHAP yang secara normatif
merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana, tidak dapat
lagi dianggap sebagai karya agung Bangsa Indonesia. Kelemahan itu, di
antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/terdakwa
dengan hak-hak korban, sehingga berakibat lemahnya posisi korban. Hal ini
akan memperlebar disparitas kebijakan pidana terhadap tersangka/terdakwa
dan korban. Kenyataan lain yang harus dihadapi KUHAP, bahwa komponen
yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini, adalah
institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Mulai insitusi
kepolisian,

kejaksaan

sampai

kehakiman,

terlibat

dalam

praktik

penyalahgunaan kekuasaan, maupun berbagai jenis tindak pidana.

19

Abdul Jamil.2008.Cara Berhukum Yang Benar bagi Profesional Hukum. (Ijtihad sebagai
Terobosan Hukum Progresif) dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 15 No. 1 Januari 2008 Hal. 148
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Wajah lain dari hukum dan proses hukum formal yang terdapat dalam
KUHAP menunjukkan fakta bahwa keadilan formal yang terjadi di
Indonesia memakan biaya yang mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak
menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang
menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik karena terdapat dan
dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all
mechanism). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak
guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.20

Berkaca dari uraian di atas menurut penulis, pendekatan restorative
justice sesungguhnya dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara
pidana seperti ini. Restorative Justice merupakan salah satu model
alternative dispute resolution yang lebih ditujukan pada kejahatan terhadap
sesama individu / anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara.
Restorative Justice menekankan pendekatan yang seimbang antara
kepentingan pelaku, korban dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab
bersama antar para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di
masyarakat.21 Penulis berpendapat penyelesaian perkara pidana seharusnya
berpedoman pada prinsip keadilan dan keseimbangan bagi masing-masing
pihak. Keadilan yang dimaksud adalah keadian substansial, penulis di sini

20

21

M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Islam, Riau, tanpa tahun. hlm 2
Adrianus Meliala. Op. Cit hal 5
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menilai bahwa keadilan substansial harus dikedepankan. Keadilan
substansial itu sendiri merupakan keadilan yang seimbang antara pelaku dan
korban tindak pidana, di mana pelaku bertanggung jawab dan memberikan
ganti kerugian terhadap korban, dan korban memaafkan pelaku tindak
pidana.
Banyak contoh menunjukkan adanya ketidakmampuan satu negara
untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat terhadap mereka yang
melakukan kesalahan misalnya yang menyebabkan kebakaran hutan, tidak
hanya mencemarkan atmosfir Indonesia tetapi juga merugikan negaranegara tetangga dan masalah kesehatan masyarakatnya. Situasi ini tidak
dapat lagi diselesaikan sendiri oleh negara yang terkena, tetapi
membutuhkan tindakan bersama baik di bidang teknologi, sosial, medis,
maupun lingkungan. Dihadapkan pada perkembangan tersebut di atas, para
pembuat hukum dan profesi hukum di Indonesia menghadapi banyak
kesulitan untuk mengakomodasikan perjanjian-perjanjian internasional
termasuk hukum Internasional ke dalam peraturan nasional dan kontrak
bisnis internasional dan juga lokal, karena tidak memiliki pengetahuan dan
pengalaman menjalankan bisnis di era global ini, maka banyak advokat
Indonesia dan bahkan para advokat terjerumus dalam kasus yang merugikan
mereka. Mereka juga tidak sadar bahwa apa pun yang mereka tanda tangani
dalam kontrak dengan orang asing ternyata menjebak mereka sendiri.
Kondisi ini menandakan begitu pentingnya unsur-unsur praktik dalam
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pengembangan program pendidikan hukum tujuannya agar hukum di
Indonesia bisa lebih baik dalam aspek substansialnya.22 Berdasarkan latar
belakang tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul
“MODEL

PENYELESAIAN

PERKARA

PIDANA

YANG

BERKEADILAN SUBSTANSIAL”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok
yang dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah :
1. Mengapa proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan
pidana saat ini tidak dapat mewujudkan keadilan substansial ?
2. Bagaimana model penyelesaian

perkara pidana yang berkeadilan

substansial ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.

Penyelesaian perkara pidana saat ini hanya mengacu pada hal-hal yang
tertulis dalam undang-undang saja. Akibatnya banyak dirasakan oleh
masyarakat yang sebenarnya menginginkan penyelesaian yang cepat

22

FX Joko Priyono. 2010.Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO).Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro. Hal.139-140
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dan berkeadilan substansial. Munculnya fenomena kasus orang kecil
menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana masih memiliki banyak
kelemahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kelemahan penyelesaian perkara pidana
dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini agar dapat
terwujud keadilan substansial.
2.

Beranjak dari dirasakannya kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian
perkara pidana, maka penulis mempunyai sebuah gagasan untuk
menciptakan suatu model penyelesaian perkara pidana yang lebih
mengedepankan aspek substansial dan tidak terikat dengan formalitas
sebagaimana diatur dalam undang-undang saat ini. Oleh karena itu
hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan sebuah model
penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan subtansial.

D. Manfaat Penelitian
1.

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini menimbulkan
ketidakpuasan dalam masyarakat. Ini terjadi karena hasil akhir dari
penanganan perkara pidana ini tidak bisa memberikan jaminan
keadilan secara substansial. Secara praktis hasil penelitian ini dapat
memberikan gambaran tentang kelemahan sistem peradilan pidana
yang berlaku saat ini, sehingga dapat dicari model penyelesaian lain
yang mengedepankan keadilan subtansial. Dengan demikian dapat
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diwujudkan sebuah konsep yang mampu merekonstruksi sistem
peradilan pidana. Di samping itu menghasilkan pula konsep
penanganan perkara pidana baru sebagai alternatif penyelesaiannya.
Melalui konsep penyelesaian yang ditawarkan oleh penulis maka
penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan aspek keadilan
sehingga hasil akhir dari proses penyelesaian tersebut ialah terciptanya
kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat.
2.

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menciptakan suatu tatanan
hukum menghasilkan pula konsep penanganan perkara pidana baru
sebagai alternatif penyelesaiannya. Bagi kepentingan pengambil
kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk
undang-undang dan penegak hukum. Bagi pembentuk undang-undang
penelitian ini sebagai masukan pembaruan kebijakan formulasi sistem
peradilan pidana di Indonesia ke depan.
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