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ABSTRAK 
 

DENI SEPTIA WIBOWO, E 1106018. 2010. ANALISIS STUDI KASUS NENEK 

MINAH DALAM PERKARA NOMOR 247/PID.B/2009/PN.PWT SEBUAH 

TINJAUAN PEMBUKTIAN PENERAPAN HUKUM POSITIVISTIK DAN 

PRINSIP KEMANUSIAAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian penerapan hukum 

positivistik dan penerapan prinsip kemanusiaan; kemudian untuk mengetahui 

implikasi yuridis yang timbul, ketika pembuktian hukum positivistik mendahului 

prinsip kemanusiaan dalam kasus Nenek Minah Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perspektif, yang 

meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, mengkaji 

penerapan hukum secara positivistik yang mempunyai kepastian hukum yang tinggi 

dan penerapan prinsip kemanusiaan dengan menisbikan kepastian hukum. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue 

approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Teknik Analisis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis 

deduksi, yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian 

diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu simpulan 

atau conclusion.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh simpulan bahwa 

penjatuhan putusan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan hukum 

secara positivistik dan prinsip kemanusiaan. Menerapkan hukum secara positivistik 

yaitu sesuai dengan bunyi teks undang-undang sehingga Nenek Minah dinyatakan 

bersalah. Kemudian hakim juga menerapkan prinsip kemanusiaan yang dapat dilihat 

dalam putusan hakim dalam perkara Nenek Minah yang menjatuhkan pidana penjara 

selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak 

usah dijalani. 

 

 

Kata kunci: Positivistik, Prinsip Kemanusiaan, Keadilan 
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ABSTRAC 

 
DENI SEPTIA WIBOWO, E 1106018. 2010. STUDY ANALYSIS OF NENEK 

MINAH’S CASE IN A LAW SUIT NUMBER 247/PID.B/2009/PN.PWT A 

REVIEW OF APPLICATION EVIDENCE POSITIVISTIC LAW AND 

HUMANITY PRINCIPLE. FACULTY OF LAW IN SEBELAS MARET 

UNIVERSITY. 

  

The aims of this research are to know the proven of application of positivistic 

law and application of humanity principle, and to know the implication of 

jurisdiction, when the proven of positivistic law was earlier the humanity principle in 

Nenek Minah’s case Number 247/PID.B/2009/PN.PWT. 

This research was normative law research to research the primary materials 

and secondary materials, to study the application of law by positivistic law which 

hare high rule of law and application of humanity principle with hazy rule of 

laws.This research is used statue approach, case approach and conceptual approach. 

Technique collection is used primary and secondary law material. Analysize 

technique is used deduction technique, it is based on major premis proposition so that 

propose to minor premis.  

From both premis, it can be conclude that the judgement by Purwokerto’s 

justice distriet court had applicate the positivistic law and humanity principle. 

Positivistic law application was conformed with constitution  so Nenek Minah was 

suspected. Then the judge is also applicate the humanity principle, it can be shown 

that judgement’s judge in Nenek Minah’s case that she was imprison for 1 (one) 

month 15 (fiveteen) days along with no punish. 

 

Keywords : Positivistic, Humanity Principle, Justice. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 amandemen ke III (tiga), menegaskan bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia 

harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan 

pada hukum  atau peraturan yang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di 

dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya. 

 

Ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai 

sudut pandang, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini 

bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat 

yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk 

hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku 

disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan 

untuk: 

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan 

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut; 

2. Menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

yang telah diancamkan; 

3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut 

(Moeljatno, 2000 : 1). 

 

Pelaku tindak pidana, terhadapnya akan dikenakan tindakan melalui 

proses pemeriksaan persidangan perkara pidana. Dalam proses pemeriksan 

persidangan, dibutuhkan suatu alat bukti untuk mengetahui bahwa telah terjadi 
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tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Dasar hukum tentang pembuktian 

dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP (Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pembuktian perkara pidana dalam 

hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu 

kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Kemudian Hakim dalam hukum 

acara pidana bersifat aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan 

bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. 

 

Pemberian putusan yang jatuhkan oleh hakim tidak selalu memberikan 

rasa keadilan. Karena pertimbangan hakim dalam setiap kasus itulah yang 

sangat menentukan keadilan dalam putusan tersebut. Apakah lebih condong ke 

penerapan hukum yang positivistik atau lebih condong ke prinsip 

kemanusiaan. Mengenai hal ini, merupakan kondisi yang sewajarnya 

mengingat hakim di dalam mengadili perkara memiliki kebebasan yudisial. 

 

Kasus Nenek Minah ini dapat menjadi contoh, yang menggambarkan 

fenomena penegakan hukum di Indonesia itu seperti pisau, yaitu tajam ke 

bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang akhir-

akhir ini ramai diperbincangkan dalam masyarakat. Kasus Bank Century 

misalnya, yang hanya memvonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 

miliar/subsider (sebagai gantinya) 5 bulan penjara kepada mantan pemilik 

sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular. Vonis ini jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang mengancam delapan tahun 

penjara, padahal telah menggelapkan dana sebesar Rp 2,8 triliun. 

 

Orang yang menilap uang hingga Rp 2.8 triliun dan menyebabkan 

lembaga negara harus mengucurkan dana Rp 6.7 triliun hanya divonis 4 tahun 

penjara. Hal yang tentunya sangat tidak adil jika dibandingkan dengan Nenek 

tua yang mencuri  3 buah/kilogram kakao hanya untuk dijadikan bibit karena 

tidak mampu membelinya,  justru diseret ke pengadilan, lalu divonis 1,5 

bulan. Tidak sedikit pengadilan menjatuhkan hukuman hampir maksimum 
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bagi para pelaku pencuri kelas „teri‟, yakni dari 6 bulan hingga 7 tahun. 

Namun, mengapa seorang perampok 2.8 triliun hanya divonis 4 tahun. 

 

Standar ganda seolah-olah menjadi fenomena mengakar dalam 

penegakan hukum. Ketika berhadapan dengan penguasa dan 

pengusaha/konglomerat, para penegak hukum seperti macan ompong dengan 

„punggung pisau‟. Dan tidak jarang mereka „mengangkangi‟ KUHP dan 

sejumlah sanksi dalam produk UU. Namun, ketika berhadapan dengan rakyat 

kecil, para penegak hukum seolah menjadi „panglima hukum‟, malaikat 

kebenaran. Memposisikan diri seperti ‟singa buas‟ dengan „mata pisau‟ yang 

siap mengiris para pelaku kriminalitas. (http://nusantaranews.wordpress.com 

/2009/09/13/kasus-bank-century-jangan-gunakan -pisau-hukum-rakyat/). 

 

Selain kasus di atas masih banyak lagi kasus kontroversial yang 

ditangani Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada 2009 

tercatat lebih dari 3.300 permintaan bantuan hukum yang masuk ke kantor 

LBH di seluruh Indonesia. Kemudian yang membuat miris saat menghadapi 

persidangan adalah banyak rakyat miskin yang tidak didampingi penasihat 

hukum. Mereka benar-benar seorang diri dari ancaman hukuman yang 

dituntutkan pada dirinya. Ketiadaan biaya untuk membayar jasa pengacara, 

menjadi alasan klasik atas kcsendirian perjuangan rakyat kecil mendapatkan 

keadilan. Meskipun di kepolisian dan pengadilan disediakan pengacara prodeo 

untuk mereka yang tidak mampu. Ini merupakan sebuah realita, ketika 

seharusnya semua manusia sama derajatnya di mata hukum, ternyata status 

ekonomi yang lemah membuat masyarakat miskin tidak dihargai dan 

mengalami ketimpangan proses hukum. (http://bataviase.co.id/node/149182). 

 

Namun, realita masyarakat miskin yang tidak dihargai dan memperoleh 

ketimpangan dalam proses hukum akan berbalik 180
 0

 (seratus delapan puluh 

derajat) apabila kasusnya mencuat di media massa, televisi ataupun internet 

serta didukung partisipasi publik yang sangat antusias dalam masalah 

penegakan hukum. Akan terlihat para penegak hukum yang seperti pahlawan 

kesiangan. Padahal sebelum kasus tersebut didengar oleh masyarakat banyak, 

kita tidak tahu ketidakadilan apa yang akan terjadi. 
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F. Benda-Beckmann mengatakan ”Dalam kehidupan sehari-hari hukum 

negara bukanlah satu-satunya acuan yang memonopoli perilaku kita. Institusi 

negara, termasuk peradilan negara, bukanlah satu-satunya badan 

penyelenggara keadilan. Dalam keseharian ada banyak acuan hukum lain yang 

justru lebih bekerja secara sinergis, yang berakar pada budaya hukum 

masyarakat yang lekat dengan hukum agama, adat, kebiasaan, dan 

kesepakatan sosial lain. Bila tidak memungkinkan menyebutnya sebagai 

”hukum” karena tidak memenuhi atribut hukum ”formal” dalam perspektif 

arus umum, maka baiklah kita beri nama hukum non-negara tersebut sebagai 

hybrid law atau unnamed law ”(Sulistyowati Iranto, 2009: 9). 

 

Orang Amerika yang memiliki sejarah hukum dan tradisi politik yang 

panjang, sangat bangga menyuarakan ”Justice for all ”. Namun, bangsa 

Indonesia dalam situasi yang sekarang ini masih memerlukan menyuarakan ” 

Justice for disadvantaged group”, keadilan bagi kelompok yang tidak 

diuntungkan, kaum miskin, perempuan dan anak. Bagaimana kita bisa 

mengatakan justice for all, ketika dalam masyarakat masih ada jurang yang 

sangat tajam antara si kaya raya dan si miskin (Sulistyowati Irianto, 2009: 11). 

 

CLEP (2008) mengatakan bahwa kemiskinan adalah buatan manusia. 

Orang miskin ditolak dari perlindungan hukum, institusi dan kebijakan yang 

menyangkut bidang ekonomi, sosial dan politik. Kebanyakan orang miskin 

tidak hidup dalam perlindungan hukum. Mereka tidak punya kesempatan 

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan hukum. Mereka 

tidak hanya terabaikan dari sistem hukum, tetapi sering malahan ditindas oleh 

sistem hukum. Dengan demikian, lingkup kemiskinan haruslah mencakup 

ketiadaan pengetahuan dan kesadaran hukum, mekanisme bantuan dan 

dampingan hukum ketika mereka membutuhkannya, dan akses kepada proses 

politik pengambilan kebijakan di berbagai tingkat daerah dan pusat. Jika orang 

miskin diberdayakan secara hukum, maka mereka mendapat perlindungan 

hukum. Di sinilah pentingnya untuk melihat kemiskinan dari perspektif 

hukum (Sulistyowati Irianto, 2009: 19). 
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Polemik antara hukum positivistik dan non-positivistik dalam 

problematika penegakan hukum di Indonesia tidak akan berakhir sepanjang 

kehidupan manusia masih ada. Namun, proses penegakan hukum harus tidak 

kalah pentingnya dan bersejalan dengan kritik-kritik berhukum.  

 

Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur 

masyarakat, barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi 

yang tegas dan jelas sehingga tegak suatu keadilan. Keadilan yang dimaksud 

adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana menjatuhkan 

suatu hukuman berdasar prosedur hukum dan alasan yang jelas dan mendasar 

dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentimen, kesetiakawanan, 

kompromistik dan alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan (Soetandyo 

Wignjosoebroto, 2009:227). 

 

Keadilan sendiri dipahami sebagai kegiatan untuk memberikan 

penghargaan dan ganjaran menurut hukum berdasarkan penilaian benar atau 

salah yang dilakukan di ruang pengadilan. Di masa modern, hukum kemudian 

identik dengan identitas negara. Oleh karena itu, keadilan kerap dipahami 

dalam kerangka hukum negara. Berbicara tentang keadilan maka berbicara 

pula tentang hukum. Padahal keadilan adalah hal yang sungguh abstrak yang 

ketika ingin dikonkritkan harus melalui penafsiran atau interpretasi yang tidak 

mudah (Antonius Cahyadi, 2009: 289-290). 

 

Sulitnya menentukan batasan keadilan dalam hukum sehingga kerap kali 

di manfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bermoral. Kongres Advokat 

Indonesia menilai penegakan hukum sepanjang tahun 2009 masih cenderung 

tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cenderung tidak berpihak kepada 

yang lemah.<http://nasional.vivanews.com/news/read/117063hukum-tajam-

ke-bawah-tumpul-ke-atas>.  

 

Penerapan hukum secara positivistik, yaitu kebenaran diukur pada logika 

akal semata, bukan pada hati nurani dan keadilan yang dicapai adalah keadilan 

menurut ukuran undang-undang, kadang dijadikan senjata dalam penegakan 

hukum untuk menjerat rakyat miskin. Namun, dapat juga digunakan sebagai 

payung hukum untuk melindungi para kaum kaya. 
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Oleh karena itu, selain penerapan hukum secara positivistik (normatif), 

penerapan prinsip kemanusiaan diperlukan guna menyeimbangkan hukum saat 

ini. Dengan adanya pertimbangan prinsip kemanusiaan, maka dapat 

dibandingkan keadilan antara orang yang menilap uang hingga Rp 2.8 triliun 

dihukum 4 tahun penjara, padahal orang tersebut sudah kaya. Sedangkan 

nenek tua yang mencuri 3 buah/kilogram kakao untuk dijadikan bibit karena 

tidak mampu membelinya, harus dihukum 1 bulan 15 hari. 

 

Para praktisi hukum tidak boleh pilih-pilih kepada kebutuhan keadilan 

bagi masyarakat kecil. Hukum harus sudah memberikan komposisi yang 

seimbang antara nilai normatif hukum dan nilai sosiologis-antropologis atas 

hukum. Hukum normatif perlu untuk diterapkan mengingat hukum memiliki 

bentuk yang normatif, tetapi hukum yang sosiologis juga perlu diterapkan 

guna melihat arti penting berjalannya hukum di masyarakat 

<http://herlambangperdana.files. wordpress.com> . 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pembuktian penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat dalam suatu penulisan hukum (skripsi) dengan judul “ ANALISIS 

STUDI KASUS NENEK MINAH DALAM PERKARA NOMOR 

247/PID.B/2009/PN.PWT SEBUAH TINJAUAN PEMBUKTIAN 

PENERAPAN HUKUM POSITIVISTIK DAN PRINSIP KEMANUSIAAN ” 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Rumusan masalah merupakan acuan dalam penelitian agar hasilnya 

sesuai dengan harapan yaitu pokok permasalahan yang sedang dibahas. 

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas, maka penulis merumuskan 

pokok permasalahannya sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pembuktian berdasarkan penerapan hukum positivistik dan 

penerapan prinsip kemanusiaan dalam kasus Nenek Minah  Nomor 

247/PID.B/2009/PN.Pwt? 

2. Bagaimana implikasi yuridis yang timbul ketika pembuktian hukum 

positivistik mendahului prinsip kemanusiaan dalam kasus Nenek Minah 

Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat dan intisari 

hukum dari gejala hukum yang terkandung di dalam objek yang diteliti 

melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Tujuan Objektif 

a Untuk mengetahui tinjauan pembuktian penerapan hukum positivistik 

dan penerapan prinsip kemanusiaan; 

b Untuk mengetahui implikasi yuridis yang timbul ketika pembuktian 

hukum positivistik mendahului prinsip kemanusiaan. 

 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan jelas dalam 

menyusun penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta; 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman 

penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah penulis terima selama 

menempuh kuliah untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi di 

masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Setiap penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, antara 

lain: 

 

1. Manfaat Teoretis 

a Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang 

dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum; 

b Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal 

dalam mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman 

penelitian yang lain. 

 

2. Manfaat Praktis 

a Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi 

penulis; 

b Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi  berbagai pihak. Khususnya bagi para penegak hukum agar tidak 

hanya melaksanakan hukum secara positivistik saja, tetapi juga 

memperhatikan prinsip kemanusiaan. 

 

E. Metode Penelitian 

 

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). 

 

Penelitian ini menggunakan metode penulisan  sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis 

penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
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meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, 

kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan masalah 

yang diteliti.  

 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan dilakukan ini 

menggunakan penelitian yang bersifat perspektif atau terapan. Sifat ilmu 

hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat 

perspektifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap 

suatu yang bersifat substansial (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 24-25). 

 

Dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis 

berusaha dan bertujuan untuk menelaah penerapan hukum positivistik dan 

prinsip kemanusiaan. Kemudian dari hasil telaah tersebut akan dilakukan 

analisa sehingga memperoleh jawaban atas perumusan masalah yang 

diajukan. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif, maka di dalam penelitian hukum terdapat beberapa 

pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus 

(case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter 

Mahmud Marzuki, 2005:93). 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian 

merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, 

mereduksi, dan memilih bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer 
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merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai 

otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen 

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141) 

 

5. Teknik Analisis Penelitian 

Analisis data suatu penelitian, berupa uraian atau pemecahan 

masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian diolah 

kedalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik analisis deduksi, yaitu metode yang berpangkal dari 

pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Dari 

kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu simpulan atau conclusion 

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 47). 

 

Premis mayor dalam analisis deduksi ini adalah pembuktian 

penerapan hukum positivistik dalam putusan hakim. Sedangkan premis 

minornya yaitu adanya penerapan prinsip kemanusiaan dalam putusan 

hakim. Kemudian keduanya dianalisis dan ditarik suatu simpulan apabila 

pembuktian penerapan hukum positivistik mendahului  prinsip 

kemanusiaan, dan apabila penerapan prinsip kemanusiaan lebih dulu dari 

pada pembuktian hukum secara positivistik. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 

Agar penelitian ini dapat tersusun lebih sistematis, adapun sistematika 

penulisan hukumnya yaitu sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini penulis  mengemukakan mengenai: latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, sistematika penulisan hukum. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran 

mengenai: positivisme dalam teori dan paradigmanya, prinsip kemanusiaan 

dalam penegakan hukum,  tinjauan tentang tindak pidana pencurian serta 

tinjauan tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti. 

 . 

BABIII : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah, mengenai: pembuktian penerapan hukum positivistik dan penerapan 

prinsip kemanusiaan dalam kasus Nenek Minah Nomor: 

247/PID.B/2009/PN.Pwt; implikasi yuridis yang timbul, ketika pembuktian 

hukum positivistik mendahului prinsip kemanusiaan dalam kasus Nenek 

Minah Nomor: 247/PID.B/2009/PN.Pwt. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi: 

simpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

 

 

1. Positivisme dalam Teori dan Paradigmanya 

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam 

sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas 

yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua 

didasarkan pada data empiris <http://staff.blog.ui.ac.id/>. Sesungguhnya aliran 

ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh 

pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme 

Jerman Klasik). 

 

Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu 

sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja 

merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada 

spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat tiga tahap dalam 

perkembangan positivisme, yaitu: 

a. Tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada Sosiologi, 

walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang 

diungkapkan oleh Comte dan tentang Logika yang dikemukakan oleh Mill. 

Tokoh-tokohnya Auguste Comte, E. Littre, P. Laffitte, JS. Mill dan 

Spencer. 

b. Munculnya tahap kedua dalam positivisme–empirio-positivisme–berawal 

pada tahun 1870-1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. 

Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata 

objektif, yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Machisme, 

masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme 

ekstrim, yang bergabung dengan subjektivisme. 
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c. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran 

Wina dengan tokoh-tokohnya O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan 

lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan 

tahap ketiga ini adalah Masyarakat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua 

kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, 

positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga 

ini di antaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan 

ilmiah dan lain-lain. 

 

Dalam perkembangannya, positivisme mengalami perombakan di 

beberapa sisi hingga munculah aliran pemikiran yang bernama Positivisme 

Logis yang tentunya dipelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Lingkaran 

Wina. Positivisme logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang 

membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan 

pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Fungsi 

analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan 

ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan 

pernyataan-pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris. 

 

Tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan pada positivisme logis ini 

adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu 

sistem yang dikenal dengan ”kesatuan ilmu” yang juga akan menghilangkan 

perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Logika dan matematika 

dianggap sebagai ilmu-ilmu formal. 

 

Positivisme berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan 

dengan tiga komponen yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional dan kaidah-

kaidah korespondensi yang mengakaitkan keduanya. Tekanan positivistik 

menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang 

menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa 

teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu 
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diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-kaidah 

korespondensi. 

 

Tokoh aliran positivisme yang paling terkenal adalah Auguste Comte. 

Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam 

dimana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk 

menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya 

mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan 

kemajuan dari revolusi Perancis. 

 

Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course 

of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi 

filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis 

yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan 

ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang 

dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala (diinspirasi dari de 

Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari 

filsafat sejarah Condorcet). 

 

Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan 

metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini 

mempunyai 4 ciri, yaitu : 

1) Metode ini diarahkan pada fakta-fakta; 

2) Metode ini diarahkan pada perbaikan terus menerus dari syarat-syarat 

hidup; 

3) Metode ini berusaha ke arah kepastian; 

4) Metode ini berusaha ke arah kecermatan. 

 

Positivisme merupakan aliran yang sejak awal abad XIX sangat 

mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan 

manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya ilmu 

hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan 
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perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma 

kausalitas). Maka dari itu, kaum positivisme ini mencoba menuliskan 

kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan.  

 

Legal Positivism memandang perlu untuk memisahkan secara tegas 

antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan 

universal. Dalam kaca mata positivisme, tidak ada hukum kecuali perintah 

penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum 

identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perspektif yang 

rasional dan logik Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Dalam 

positivisme, dimensi spiritual dengan segala perpektifnya seperti agama, etika 

dan moralitas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan 

pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya 

telah kehilangan unsur yang esensial yakni nilai-nilai spiritual. Paham hukum 

seperti itulah yang membelenggu pola pikir kebanyakan pakar serta praktisi 

hukum di Indonesia. <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/07 

abdulhalim.pdf>. 

 

2. Prinsip Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum 

Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (social 

institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya.  Hukum  tidak 

dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi 

sebagai kenyataan sosial yang ada dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami 

secara tekstual normatif tetapi secara konteksual. Sejalan dengan itu, maka 

pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekadar logika hukum, tetapi 

juga dengan logika sosial dalam rangka searching for the meaning 

<http://hukum.uns.ac.id/ downloadmateri.php?id=137>. 

 

Pada hakikatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak 

menjadi modal dalam membangun kehidupan berhukumnya. Hukum bukan 

raja (segalanya), tetapi sekadar alat bagi manusia untuk memberi rahmat 

kepada dunia dan kemanusiaan. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, 
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melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka dari itu, setiap 

ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta 

diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam 

skema hukum. 

 

Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus diposisikan 

di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks 

peraturan jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro-

rakyat dan pro-keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar 

progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, serta 

penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya. 

 

Adanya kecerdasan spiritual yang tidak ingin dibatasi patokan (rule-

bound), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi 

yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam. 

Kemudian hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap 

status quo menyebabkan seseorang tidak berani melakukan perubahan dan 

menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap 

demikian hanya merujuk kepada maksim "rakyat untuk hukum" 

<http://eprints.undip.ac.id/.../Paradigma_Hukum_Progresif_SatjiptoRahardjo.

pdf ->. 

 
Berdasarkan pengamatan dan analisis itu, di sini ingin diajukan saran 

tentang agenda pemulihan hukum yang bersifat alternatif. Untuk memberi 

basis yang lebih kuat terhadap agenda alternatif, maka di sini ingin diusulkan 

agar negara hukum ini menggunakan paradigma ganda, yaitu negara hukum 

yang tidak hanya menggunakan paradigma peraturan saja, tetapi juga 

paradigma moral (Satjipto Raharjo,2008: 103) 

. 

Peran media yang bebas juga turut serta dalam mengangkat moral 

bangsa. Media seperti surat kabar, jaringan radio, televisi serta internet yang 

bisa menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkannya kepada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

 

publik tanpa takut adanya penuntutan (Melvin J. Urofsky, 2001: 4). 

Kebebasan pers tidak boleh dibatasi karena publik berhak untuk tahu. 

 

Setiap orang harus mengusahakan peningkatan terhadap kualitas 

spiritualitas bangsa. Harapannya adalah tidak lagi membangun hukum, tetapi 

membangun spiritualisme bangsa. Dalam hal ini, yang diunggulkan adalah 

moral mengenai kejujuran, pengendalian diri, menjaga harkat sebagai 

manusia, rasa malu, mengurangi keakuan (selfishness), dan lebih memberikan 

perhatian kepada orang lain (Satjipto Raharjo,2008: 104). 

   

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian. 

a. Pengertian Pencurian 

Tindak pidana pencurian adalah  mengambil sesuatu barang baik 

sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum. Dalam hal ini, walaupun barang yang dicuri sudah 

tidak memiliki nilai materi, namun hal tersebut tetap masuk dalam tindak 

pidana pencurian. 

 

Pasal 1 (1) KUHP merupakan perundang-undangan modern yang 

menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang 

yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak 

berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula bahwa 

ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada 

perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-

undang itu diadakan yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin 

berlaku surut (R. Soesilo, 2002: 27). 

 

Jelas dikatakan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam 

undang-undang yang sah, artinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, tidak ada peraturan hukum lain seperti adat dan kebiasaan 

masyarakat setempat. Sehingga hukum yang digunakan yuridis normatif. 

 

Kejahatan seperti yang dilakukan oleh Nenek Minah adalah 

tergolong kejahatan ringan karena kerugian yang diakibatkan dari tindakan 

kejahatan tersebut tidak begitu besar. Namun, karena kejahatan merupakan 
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pelanggaran dari norma-norma hukum pidana, maka disebut perbuatan 

melanggar hukum. 

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 

 

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang 

siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut 

secara melawan hak, diancam karena kesalahannya melakukan pencurian 

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-

tingginya enam puluh rupiah”. 

 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, dapat diuraikan mengenai 

unsur-unsur dari tindak pidana pencurian, yaitu: 

1) Unsur Barang Siapa 

Yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 

sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas,diajukan 

kepersidangan karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan 

perbuatanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 

2) Unsur Mengambil Sesuatu Barang 

Mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari 

suatu tempat ke tempat lain. 

3) Unsur Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain 

Yaitu barang yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat 

lain adalah sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. 

4) Unsur dengan Maksud Memiliki Barang dengan Melawan Hukum 

Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum 

adalah barang yang telah diambil akan dikuasai atau dimiliki tanpa izin 

atau persetujuan pemilik barang 
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4. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan 

yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Berikut ini 

penulis akan menguraikan mengenai sistem atau teori pembuktian, serta 

macam alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, antara lain sebagai berikut : 

 

a. Sistem atau Teori Pembuktian 

Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian untuk menilai 

kekuatan pembuktian alat-alat bukti, yaitu: 

1) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 

Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie) 

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 

merupakan pembuktian yang melulu didasarkan kepada alat-alat bukti 

undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai 

dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka 

keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga 

teori pembuktian formil. 

 

Menurut D. Simons dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 

sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif ini 

berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim 

dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan 

pembuktian yang keras. 

 

2) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu 

Teori ini disebut juga dengan convicton intime, yaitu 

berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara 

positif. Hal ini disadari karena alat bukti berupa pengakuan terdakwa 

sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan dari terdakwa 

kadang-kadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah 

melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan 

keyakinan hakim sendiri. 
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Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, 

sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat 

kukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim 

dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah 

melakukan apa yang didakwakan. Menurut A. Minkenhof, praktek 

peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode 

ini dan mengakibatkan banyak putusan-putusan bebas yang sangat 

aneh. 

 

3) Sistem atau Teori Pembuktian berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan 

yang Logis (La Conviction Raisonnee) 

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang 

secara positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, 

kurang memberikan kapasitasnya sebagai sitem alat bukti. Sebagai 

jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang 

berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (la conviction 

raisonnee). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang 

bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan dari hakim tersebut 

didasarkan pada pembuktian disertai suatu simpulan (conclusie) yang 

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, 

putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. 

 

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 

bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan 

keyakinannya (vrije bewijstheorie). Sistem atau teori pembuktian jalan 

tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini 

terpecah menjadi dua : 

a) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(conviction raisonee) 

b) Pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief 

wettelijke bewijstheorie) 
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Kedua teori pembuktian di atas memiliki persamaan, yaitu keduanya 

sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin 

dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Adapun 

perbedaan dari kedua teori pembuktian  tersebut, yaitu bahwa teori 

yang pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi 

keyakinan itu harus didasarkan pada suatu simpulan (conclusie) yang 

logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-

ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut 

pilihannnya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana akan 

digunakan oleh hakim.Sedangkan teori yang kedua berpangkal tolak 

pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh 

undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kedua teori di 

atas yaitu teori yang pertama berpangkal tolak  pada keyakinan hakim 

dan dasarnya adalah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-

undang, sedangkan teori yang kedua pangkal tolaknya pada ketentuan 

undang-undang dan dasarnya adalah pada ketentuan undang-undang 

yang disebut secara limitatif.  

 

b. Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya 

Adapun macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian yang 

sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat berupa: 

1) Alat bukti yang sah, yaitu: 

a) Keterangan Saksi 

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang merupakan 

alat bukti yang penting. Maka dari itu, dapatlah dikatakan bahwa 

kesaksian yaitu Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim 

dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang 

didengar, dilihat dan dialami sendiri.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

 

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat 

bukti yang sah, dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu: 

(1) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. 

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah 

bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan dan 

mengikat. 

(2) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian 

hakim. 

Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan 

kebenarannya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima 

kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai 

kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan 

dapat menerima atau menyingkirkannya (M. Yahya Harahap, 

2002: 294). 

 

b) Keterangan Ahli 

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh 

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlakukan 

untuk memuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan.  

 

Nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti keterangan ahli 

adalah: 

(1) Mempunyai kekuatan pembuktian yang ”bebas” atau 

”vrijbewijskracht”. Di dalam dirinya tidak melekat nilai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan; 

(2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian Pasal 183 

KUHAP, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) 

KUHAP maka seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini juga berlaku 

untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang 
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saksi saja  tidak cukup untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa, harus disertai dengan alat bukti lain (M. Yahya 

Harahap, 2002: 304). 

 

c) Surat 

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu surat 

sebagaimana tersebut pada Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c 

KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah adalah: 

(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 

yang jelas dan tegas tentang keterangannya ini; 

(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 

yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 

jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau 

sesuatu keadaan; 

(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 

(4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 

dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

 

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, 

yaitu: 

(1)  Dari segi formal 

Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP menyebutkan alat 

bukti surat adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk surat 

yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut 

formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan; 
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(3)  Dari segi materiil 

Pasal 187 KUHAP menyebutkan semua bentuk alat bukti 

surat mempunyai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan 

pembuktian alat bukti surat sama dengan yang lainnya yaitu 

bersifat bebas.  

 

d) Petunjuk 

Petunjuk adalah suatu perbuatan atau hal yang karena 

persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan 

tindak tanduk sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak 

pidana. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan 

saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat pembuktian yang bebas, 

maksudnya: 

(1) Hakim terkait atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan 

oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan 

mempergunakan sebagai upaya pembuktiannya; 

(2) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 

membuktikan kesalahan terdakwa, tetap terikat pada prinsip 

batas minimum pembuktian. 

 

e) Keterangan Terdakwa. 

Pasal 189 KUHAP menyatakan yang dinamakan keterangan 

terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang 

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami 

sendiri. Maka dari itu, yang merupakan bukti yang sah adalah 

keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. 

 

Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan 

terdakwa adalah sebagai berikut: 
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(1) Sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas; 

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat 

pada alat bukti keterangan terdakwa. Ia bebas untuk menilai 

kebenaran yang terkandung didalamnya artinya dapat 

menerima atau menyingkirkannya. 

(2)  Harus memenuhi batas minimum pembuktian; 

Batas minimum  dari alat bukti adalah dua alat bukti, 

artinya keterangan terdakwa harus sekurang-kurangnya 

didukung satu lagi alat bukti lain. 

(3)  Harus memenuhi asas keyakinan hakim. 

Sistem pembuktian yang dianut dari Pasal 183 KUHAP, 

adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. 

Artinya disamping dipenuhinya batas minimum pembuktian 

dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang 

cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan Hakim 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2002: 333). 

 

2).   Hal yang secara umum sudah tidak perlu dibuktikan. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1. Skematik kerangka pemikiran 

 

Penjelasan: 

Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam 

sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas 

yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua 

berdasarkan apa bunyi teks undang-undang. Ketika dihadapkan dengan kasus-

kasus yang konkret, dalam hal ini  kasus Nenek Minah yang didakwa mencuri 

3 buah/kilogram kakao. Berdasarkan alat bukti yang telah ada, Hakim di 

Pengadilan Negeri Purwokerto dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan 

Positivisme 
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peraturan perundang-undangan (secara positivistik) karena semua unsur dalam 

Pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Namun, berdasarkan pertimbangan :  

1. Simpati dan dukungan kepada nenek Minah, terus mengalir; 

2. Sejumlah penggiat gender menyampaikan keprihatinan dan mendatangi 

DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar Majelis 

Hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat; 

3. DR. Angkasa, SH,M.Hum, Ketua Program pasca sarjana Fakultas Hukum 

Unsoed mengatakan, “Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya 

yuridis normatif saja” kata Nenek Minah merupakan perempuan tua umur 

55 tahun; 

4. Nenek Minah merupakan petani yang terpaksa mengambil 3 buah kakao 

sebagai bibit; 

5. Pencurian 3 buah kakao bagi PT. RSA IV Darmakradenan tidaklah terlalu 

merugi, hanya dijadikan sebagai efek jera saja. 

 

Maka dari itu, dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto 

yang menangani kasus pencurian 3 buah kakao, menjatuhkan putusan lebih 

condong kepada prinsip kemanusiaan. Nenek Minah dipidana selama 1 (satu) 

bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah 

dijalani. Kecuali apabila kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan 

pidana kepada Nenek Minah karena melakukan tindak pidana sebelum habis 

masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik dan Penerapan Prinsip 

Kemanusiaan dalam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt 

 

1. Hasil Penelitian 

  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat 

dikemukakan mengenai hasil penelitian yang antara lain meliputi hal-hal 

dibawah ini : 

a. Identitas Terdakwa 

Pengadialan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara 

pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa: 

Nama Lengkap : Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma; 

Tempat Lahir : Banyumas; 

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun; 

Tahun Lahir : 1955; 

Jenis Kelamin : Perempuan; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Desa Darmakradenan RT 04 RW 09  

KecamatanAjibarang, Kabupaten Banyumas; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Tani; 

Pendidikan : Kelas 1 Sekolah Dasar. 

 

b. Kasus Posisi 

Kondisi ekonomi yang memprihatinkan membuat orang miskin 

tidak memiliki pengetahuan tentang hukum. Mereka tidak sepenuhnya 

paham mengenai hak-hak yang mereka miliki untuk mendapatkan akses 

kepada keadilan dan hukum apa saja yang melindungi hak-hak dasar 

mereka (Sulistyowati Irianto, 2009: 19). Hal ini membuat Nenek 55 tahun 
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itu tidak didampingi penasihat hukum, walaupun sudah disediakan 

pengacara secara gratis. Keadaan tersebut tentu membuat pihak penuntut 

semakin mulus dalam melakukan tuntutan. Maka dari itu, kemungkinan 

yang akan dilakukan oleh rakyat miskin adalah pasrah. Pasrah menerima 

apa pun putusan hakim walaupun kadang putusan tersebut dipertanyakan 

keadilannya. 

 

PT RSA IV Darmakradenan merupakan perkebunan kakao yang 

bersebelahan dengan ladang Nenek tua tersebut. Kerugian atas 3 buah/ 

kilogram kakao bagi perkebunan tersebut tidaklah terlalu merugi. Namun, 

pihak perkebunan masih mempermasalahkannya, bahkan sampai diseret ke 

Pengadilan. Kalau memang ingin memberikan efek jera saja, mengapa 

harus sampai ke Pengadilan? 

 

Bagi rakyat miskin dipanggil ke kantor polisi saja sudah dapat 

dijadikan efek jera, tidak perlu sampai ke pengadilan. Hal ini tentu 

mengundang simpati dari masyarakat yang sangat menjunjung tinggi 

kemanusiaan. Bukan masalah pencuri malah dibela, tetapi hati nurani 

untuk kaum perempuan yang sudah tua. Hakimnya saja sampai menangis 

pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Bahkan banyak orang-orang yang 

menghadiri sidang memberikan uang pesangon untuk pulang Nenek 

tersebut. 

 

Tidak heran bila sejumlah dukungan terus mengalir untuk 

membantu Nenek tua tersebut. Salah satunya adalah para penggiat gender, 

mereka merasa kecolongan dengan kasus ini. Mereka berharap ke 

depannya akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk penyebaran 

informasi atau diistilahkan diseminasi informasi kepada para perempuan di 

seluruh pelosok tanah air atau mungkin menjamin istilah Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai program-program perempuan yang 

selama ini dilaksanakan di perkotaan. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran mereka tentang apa yang terjadi pada mereka, 
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mengingatkan pemahaman mereka apa yang seharusnya mereka lakukan 

dan sebagainya. Tentu saja kegiatan ini tidak dapat dilakukan sekaligus, 

tetapi secara bertahap di seluruh wilayah yang dapat menjadi 

tanggungjawab Biro Pemberdayaan Perempuan dan PSW di masing-

masing provinsi. Agar perempuan desa dan perempuan tidak 

berpendidikan tidak mengalami diskriminasi (A.A.I.N. Marhaeni, 2008: 

96-97). 

 

Diskriminasi merupakan sebuah penghinaan terhadap masyarakat 

demokratis. Kaum minoritas dan kelompok-kelompok kurang beruntung 

lainnya harus mendapatkan prinsip-prinsip kesetaraan dari diskriminasi 

gender dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya (Timsley Yorbrough, 

2001: 72). 

 

Di samping itu, pemberdayaan hukum hendaknya juga dibutuhkan 

untuk menjamin upaya warga masyarakat yang terpinggirkan mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman tentang hukum apa saja yang melindungi 

dan menjamin keadilan mereka. Jika mereka membutuhkan bantuan 

hukum, harus ada jaminan bagi layanan dan pendampingannya 

(Sulistyowati Irianto, 2009: 20).  

 

c. Dakwaan Penuntut Umum 

Bahwa terdakwa Nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatama  

pada hari minggu, tanggal 02 Agustus 2009, sekitar jam 13.00 WIB atau 

setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009, bertempat di areal 

perkebunan coklat atau kakao blok A 9 milik PT. RSA IV Darmakradenan 

ikut Desa Darmakradenan, Kecamatan  Ajibarang, Kabupaten Banyumas 

atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Purwokerto, mengambil suatu barang yang sama sekali atau 

sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki 

barang itu dengan melawan hak. 
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Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa berada di 

areal perkebunan coklat atau kakao blok A 9 milik PT. RSA IV 

Darmakradenan, kemudian saat itu melihat buah-buah kakao atau coklat 

yang bergelantungan di pohonnya maka seketika saja timbul niat terdakwa 

untuk mengambil buah kakao milik PT. RSA IV Darmakradenan tersebut 

tanpa izin. Selanjutnya terdakwa melaksanakan niatnya secara diam-diam. 

Tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa mengambil 3 (tiga) biji buah 

coklat atau kakao dengan berat sekitar 3 (tiga) kilogram, mengambil 

dengan cara dipetik menggunakan tangan, terhadap buah coklat yang 

masih berada di pohonnya dan terdakwa juga membawa 1 (satu) buah 

kandi untuk menaruh buah kakao atau coklat tersebut. Belum sempat 

terdakwa membawanya meninggalkan tempat kejadian, ternyata perbuatan 

terdakwa diketahui oleh mandor perkebunan, yaitu saksi Tarno bin 

Sumanto dan saksi Rajiwan alias Diwan bin Asmareja yang sedang 

melakukan partoli rutin  dan telah memergoki serta menangkap basah 

terdakwa setelah buah kakao atau coklat tersebut berada ditangan 

terdakwa. Kemudian akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian 

Polsek Ajibarang untuk proses selanjutnya.   

 

d. Keterangan Para Saksi 

Penuntut Umum, dalam membuktikan dakwaannya mengajukan 3 

(tiga) orang saksi yang masing-masing bernama: 

1) Jawali bin Warno Sukarto 

Bahwa benar saksi mengetahui dari saksi ke-2, Tarno bin 

Sumarto dan saksi ke-3, Rajiwan alias Diwan bin Asmareja, yang 

mengatakan bahwa terdakwa yang mengambil buah kakao/coklat, pada 

hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 12.30 WIB di 

perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas, sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat kurang 

lebih 3 (tiga) kilogram, dan tidak ada izin dari perusahaan. 
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2) Tarno bin Sumarto 

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 

08.00 WIB saksi bersama saksi ke-3 Rajiwan dan Samidin berangkat 

patroli rutin ke arah blok 8,9, dan 11, kemudian saksi mendengar dan 

melihat ada orang yang sedang mengupas buah coklat, lalu saksi 

mendekati dan menegurnya. Ternyata terdakwa mengakuinya dan 

saksi membawa terdakwa ke Kantor PT RSA IV Darmakradenan dan 

selanjutnya diserahkan yang berwajib.  

3) Rajiwan alias Diwan bin Asmareja 

Bahwa alat yang digunakan untuk memetik buah coklat berupa 

pisau dan karung plastik untuk membawanya. Terdakwa tidak 

meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil buah coklat, bakwa 

benar sebelumnya sering terjadi kehilangan di tempat tersebut, yaitu di 

perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, 

Banyumas. 

 

e. Keterangan Terdakwa 

Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut :  

1) Bahwa terdakwa Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma, pada hari 

Minggu pahing 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB siang hari 

tertangkap basah petugas PT. RSA IV Darmakradenan di blok A 9, 

mengambil 3 (tiga) biji buah coklat atau kakao yang bila dijual di 

pasaran hanya seharga Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah). Namun, 

menurut pihak PT. RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian Rp 

30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); 

2) Bahwa saksi mandor Tarno bin Sumanto dan saksi Rajiwan alias 

Diwan bin Asmareja yang ikut menangkap terdakwa, dilakukan 

dengan niat agar ada efek jera saja; 

3) Bahwa terdakwa mengambil untuk bibit karena tidak mampu membeli; 
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4) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut dan terdakwa baru pertama kali melakukan hal 

tersebut. 

 

f. Tuntutan Penuntut Umum 

Setelah pembuktian selesai, kemudian pemeriksaan perkara 

terhadap terdakwa ditutup, selanjutnya Penuntut Umum membacakan 

tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim 

yang mengadili perkara  Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt memutuskan: 

1) Menyatakan terdakwa Minah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tidak pidana pencurian sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Minah dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan; 

3) Menyatakan barang bukti: 

a) 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya 

dikembalikan pada pihak PT RSA IV Darmakradenan; 

b) 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan 

4) Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 

1.000,- (seribu rupiah) 

 

g. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim dalam perkara Nenek Minah ini, 

mengandung dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yang positivistik dan 

pertimbangan yang mengandung prinsip kemanusiaan. Adapun 

pertimbangan Hakim yang positivistik, yaitu Unsur-unsur pertimbangan 

yang positivistik dalam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah merupakan 

kejahatan yang ada dalam Pasal 362 KUHP yaitu kejahatan mengenai 
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harta benda, yang disebutkan ”Barang siapa mengambil sesuatu barang, 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk 

dimilikinya sendiri secara melawan hukum, diancam karena pencurian 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 

enam puluh rupiah”.  

 

Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut, kemudian diperkuat 

dengan keterangan para saksi dan barang bukti berupa 3 buah/kilogram 

kakao berikut kulit dan bizinya, serta satu buah kandi yang digunakan oleh 

Nenek Minah untuk membawa kakao tersebut. Adapun para saksinya, 

yaitu: 

1) Jawali Bin Warno Sukarto 

2) Tarno Bin Sumarto 

3) Rajiwan alias Diwan Bin Asmareja 

 

Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 08.00 

WIB saksi Tarno dan saksi Rajiwan berangkat patroli rutin ke arah blok 8, 

9 dan 11, kemudian saksi mendengar dan melihat ada orang yang sedang 

mengupas buah coklat, kemudian saksi mendekati dan menegurnya. 

Setelah tertangkap tangan mencuri buah kakao/coklat selanjutnya dibawa 

ke kantor PT RSA IV Darmakradenan dan kemudian diserahkan kepada 

yang berwajib. 

 

Perbuatan pidana yang dilakukan Nenek Minah harus dibuktikan 

dengan dipenuhinya semua unsur-unsur Pasal dari peraturan perundang-

undangan yang didakwakan kepadanya, apakah ada alasan pembenarnya. 

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa harus 

dibuktikan dengan adanya kesalahan pada diri terdakwa atas terjadinya 

tindak pidana tersebut dan tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat 

menghapus pertanggungjawaban pidana. 
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Pasal-pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana yang masuk 

dalam golongan kejahatan atau ”misdrijven ” termuat dalam Buku II 

KUHP selalu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku tindak 

pidana, yaitu kesengajaan atau ”culpa” (tiada hukuman pidana tanpa 

kesalahan). Kemudian terdapat juga alasan-alasan untuk menghilangkan 

sifat tindak pidana.  Macam alasan menghilangkan sifat melanggar hukum 

ini, adalah: 

 

1) Menghilangkan sifat melanggar hukum  (onrechtmatigheid), yaitu: 

a) Keperluan membela diri (noodweer); 

b) Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaanya justru 

berupa perbuatan yang bersangkutan (uitvoering van een wettelijk 

voorschrift); 

c) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk 

melaksanakan  suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh seorang 

penguasa yang berwenang (uitvoering van bevogdelijk gegeven 

ambtelijk bevel). 

 

Karena yang dihilangkan itu adalah sifat melanggar hukum, perbuatan si 

pelaku menjadi diperbolehkan (rechtmatig), maka alasan menghilangkan 

sifat tindak pidana ini juga dikatakan alasan membenarkan atau 

menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. 

 

2) Sifat melanggar hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang 

menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Dua hal ini melekat pada person atau pribadi dari si pelaku. 

Dengan demikian alasan kedua ini juga dinamakan fait d’excuse atau ”hal 

yang memaafkan pelaku”, sedangkan alasan-alasan golongan pertama tadi 

dinamakan fait justificatief atau hal yang menghalalkan perbuatannya. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

 

Hal –hal yang memaafkan pelaku (fait d’excuse) termuat dalam: 

1) Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang 

yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang 

itu berdasar kurang bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada 

daya berpikir seorang pelaku itu (Niet strafbaar is hij, die een feit 

begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 

storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend); 

2) Pasal 48 KUHP yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang yang 

untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan didorong oleh suatu 

paksaan yang tidak dapat dicegah (overmacht); 

3) Pasal 49 KUHP ayat 2 yang menyatakan, tidak dapat dihukum seorang 

yang melanggar batas membela diri disebabkan oleh suatu perasaan 

goyang sebagai akibat serangan terhadap dirinya (overschrijding van 

noodweer); 

4) Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menyatakan, bahwa suatu perintah jabatan 

yang tidak sah (onbevoegdelijk gegeven ambtelijk bevel) tidak 

menghilangkan sifat tindak pidana, kecuali apabila si pelaku sebagai 

orang bawahan secara jujur mengira, bahwa si pemberi perintah 

berwenang untuk itu dan lagi perbuatan yang bersangkutan berada 

dalam lingkungan pekerjaan seorang bawahan tadi. 

 

Adanya alasan-alasan penghapus pidana dan manakala dalam 

pemeriksaan suatu perkara pidana, telah diketahui sejak awal adanya 

alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar yang 

menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan ataupun alasan pemaaf 

yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka pihak aparat penegak 

hukum cenderung memilih menghentikan pemeriksaan perkara (Natangsa 

Surbakti,2007:117). 

 

Setelah alasan pemaaf dan alasan pembenar tidak terdapat dalam 

kasus Nenek Minah. Kemudian akan dipertimbangkan mengenai ada 

tidaknya tindak pidana dengan cara menghubung-hubungkan fakta hukum 
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yang ada dengan semua unsur-unsur Pasal dari peraturan perundang-

undangan yang didakwakan kepada terdakwa, apabila terpenuhi semua 

maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang 

didakwakan kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut 

mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menghubung-

hubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur 

pertanggungjawaban pidana. 

 

Saksi-saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan 

sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan serta barang 

bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan 

terdakwa, yang ternyata satu dan lainnya saling berhubungan, sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan dan menjadi fakta-fakta yang tetap sebagai 

berikut: 

1) Terdakwa Minah, merupakan perempuan tua umur 55 tahun, kelahiran 

banyumas yang bertempat tinggal di Desa Darmakradenan Rt 04/Rw 

09, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas; 

2) Terdakwa Minah merupakan Petani, yang mengambil 3 (tiga) buah 

kakao untuk bibit diladangnya pada 2 Agustus 2009, Minggu siang 

pukul 13.00 WIB; 

3) Bahwa 3 (tiga) buah kakao tersebut, tumbuh di pohon pada 

perkebunan milik PT RSA IV Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, 

Kabupaten Banyumas; 

4) PT RSA IV Darmakradenan, dirugikan sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh 

ribu rupiah); 

5) Penangkapan terdakwa Minah dimaksudkan untuk menimbulkan efek 

jera. 

 

Fakta-fakta tersebut kemudian akan dihubungkan dengan unsur-

unsur Pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada 

terdakwa untuk dianalisa apakah dengan fakta-fakta tersebut semua unsur 
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pasal dari peraturan perundangan yang didakwakan kepada terdakwa 

terpenuhi atau tidak.  

 

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana 

melanggar Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) Barang siapa 

Maksud dari barang siapa adalah orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban 

yang identitasnya jelas, diajukan kepersidangan karena telah 

didakwakan melakukan tindak pidana dan perbuatanya dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah mendengar keterangan 

saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, didapat fakta 

bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka 

telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Nenek Minah. 

Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu 

ini terpenuhi. 

2) Mengambil sesuatu barang 

Maksud dari mengambil sesuatu barang adalah memindahkan 

barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan fakta yang 

terungkap dipersidangan Nenek Minah pada hari minggu tanggal 2 

Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB, telah mengambil 3 (tiga) buah 

kakao/cokelat dengan cara memetik  dari pohon pada perkebunan PT 

RSA IV Darmakradenan di blok A.9 di Desa Darmakradenan, 

kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas dan tertangkap tangan 

oleh saksi Tarno Bin Sumanto dan Rajiwan alias Diwan dan akibat 

perbuatan terdakwa PT RSA IV Darmakradenan mengalami kerugian 

sekitar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan 

pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi. 
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3) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan 

dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka 

persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar 

terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau coklat seluruhnya 

milik PT RSA IV darmakradenan bukanlah milik terdakwa.maka 

berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ketiga ini 

telah terbukti. 

4) Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan 

dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka 

persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar 

terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao/cokelat seberat kurang 

lebih 3 kg yang seluruhnya milik PT RSA IV Darmakradenan dan 

terdakwa mengambil barang tersebut di atas tanpa izin dan 

sepengetahuan pemiliknya yaitu PT RSA IV Darmakradenan dengan 

maksud akan dimiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa 

tersebut mengakibatkan PT RSA IV Darmakradenan menderita 

kerugian Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Maka dari itu, 

berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur keempat ini 

terpenuhi. 

 

Unsur-unsur di atas menunjukan kesalahan dari pelaku tindak 

pidana. Kesalahan yang dilakukan oleh Nenek Minah adalah kesengajaan 

yang bersifat tujuan, yaitu si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan 

benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 

diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevol ). 

 

Secara dialektik ada dua teori yang bertentangan satu sama lain, 

yaitu teori kehendak (wilstheorie) dan teori bayangan (voorstellings-

theorie). Teori kehendak menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila 

perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori 
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bayangan menganggap kesengajaan dan apabila si pelaku pada waktu 

mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat yang 

bersangkutan akan tercapai, dan si pelaku menyesuaikan perbuatannya 

dengan akibat itu. 

 

Kasus pencurian kakao ini si pelaku sengaja melakukan tindak 

pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan 

kakao milik PT RSA IV Darmakradenan, barang tersebut akan menjadi 

milik si pelaku. Menurut teori bayangan kesengajaan ini adalah oleh 

karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil kakao tersebut, 

mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan 

menjadi miliknya. Kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil 

barang dengan akibat yang terbayang tadi. 

 

Karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 

KUHP telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Nenek 

Minah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tidak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 362 

KUHP karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya 

tersebut. Inilah yang dimaksud dengan pertimbangan hakim yang 

positivistik. 

 

Adapun pertimbangan hakim yang mengarah kepada prinsip 

kemanusiaan dalam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt dapat di 

uraikan sebagai berikut: 

 

Atas pertimbangan, bahwa pemberitaan kasus Nenek Minah ini 

telah dimuat di media massa secara luas yang pokoknya mengemukakan: 

1) Bahwa simpati dan dukungan kepada Nenek Minah, warga 

Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang terus mengalir; 

2) Sejumlah penggiat gender menyampaikan keprihatinannya dan 

mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya 
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agar Majelis Hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya 

untuk masyarakat; 

3) ”Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan 

keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normatif saja” 

kata DR. Angkasa, SH,M.Hum, ketua program pasca sarjana Fakultas 

Hukum Unsoed; 

4) Fenomena kasus Nenek Minah ini menjadi menarik masyarakat, 

karena menyentuh sisi kemanusiaan serta melukai keadilan rakyat. 

Mengambil 3 buah kakao/coklat untuk bibit sampai dimejahijaukan. 

Aktivis dukung Nenek Minah dibebaskan, semestinya Polisi, Jaksa dan 

Majelis Hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan 

pelaku. Kalau dampaknya tidak begitu merugikan masyarakat secara 

luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain 

dulu, tidak terus semua diproses pidana; 

5) Nenek Minah merupakan perempuan tua yang pekerjaannya Petani 

yang terpaksa mengambil 3 buah kakao/coklat untuk bibit di 

ladangnya karena tidak punya uang untuk membeli bibit; 

6) Kerugian yang dialami oleh PT RSA IV Darmakradenan tidaklah 

terlalu besar, dan penangkapan terdakwa dimaksudkan hanya untuk 

menimbulkan efek jera; 

7) Perbuatan terdakwa merupakan gejala tidak diberdayakannya 

masyarakat setempat disekitar PT RSA IV Darmakradenan sehingga 

menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial; 

8) Yang terpenting adalah Putusan haruslah membawa makna, makna itu 

disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan, fantasi 

dan imajinasi Hakim haruslah memimpin sebuah peradaban; 

9) Ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal perundangan yang 

didakwakan kepada terdakwa masih bersifat umum, masih bersifat 

abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke 

Pengadilan, maka Hakimlah yang berkewajiban untuk memberi roh 

keadilan kepada pencari keadilan didalam kasus melalui putusannya. 
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h. Putusan Hakim 

Adapun amar putusan yang diucapkan oleh Hakim ketua sidang, 

setelah mengadakan musyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkara ini. Bunyi amar putusan selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa: Minah alis Ny. Sanrudi Binti Sanatma yang 

lengkap dengan segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

”PENCURIAN”; 

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara 

selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana 

tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila dikemudian hari ada 

putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena 

terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 

selama 3 (tiga) bulan; 

3) Memerintahkan supaya barang bukti berupa :  

a) 3 (tiga) kg buah coklat atau kakao berikut biji dan kulitnya 

dikembalikan pada pihak PT RSA IV Darmakradenan melalui 

saksi Tarno bin Sumanto; 

b) 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan. 

4) Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 

(seribu rupiah). 

 

Berdasarkan amar putusan tersebut di atas, dapat ditarik simpulan 

bahwa hakim yang menangani Perkara Nomor 247?PID.B/2009/PN.Pwt 

menggunakan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan yang positivistik dan 

menggunakan pertimbangan prinsip kemanusiaan. 

 

Penerapan hukum yang positivistik dalam amar putusan di atas 

adalah bahwa setelah menggabung-gabungkan fakta-fakta hukum dan 

unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, hakim menyatakan terdakwa Minah 

alis Ny. Sanrudi Binti Sanatma yang lengkap dengan segala identitasnya 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 43 

 

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana pencurian serta menjatuhkan pidana penjara 

selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. 

 

Penerapan hukum menggunakan prinsip kemanusiaan dalam amar 

putusan tersebut adalah bahwa setelah banyaknya dukungan yang terus 

mengalir dari masyarakat untuk Nenek Minah dan putusan haruslah 

membawa makna yang disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang 

divisualisasikan. Serta hakim berkewajiban memberikan roh keadilan 

kepada pencari keadilan di dalam kasus melalui putusannya maka hakim 

dalam perkara ini, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 

(lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa 

jalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terdakwa melakukan tindak 

pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, penulis terlebih dahulu 

akan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim yang positivistik 

dalam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. Untuk menguji hasil temuan 

penelitian terhadap pertimbangan hakim yang positivistik, maka penulis 

menggunakan teori pemancang. Di antaranya adalah: 

 

Ajaran John Austin mengenai positivisme, antara lain: 

a. Ajarannya tidak berkaitan dengan penilaian baik buruk, sebab penilaian ini 

berada di luar bidang hukum; 

b. Apa yang dimaksudkan dengan kaidah moral, secara yuridis tidak penting 

bagi hukum, walau diakui ada pengaruhnya terhadap masyarakat; 

c. Pandangannya bertentangan, baik dengan ajaran hukum alam maupun 

dengan mahzab sejarah; 

d. Hakikat hukum semata-mata adalah perintah. Semua hukum positif 

merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat; 
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e. Masalah kedaulatan tidak perlu dipersoalkan, sebab berada diruang 

lingkup dunia politik/sosiologi. Hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang 

telah ada dalam kenyataan; 

f. Ajaran Austin dan aliran hukum positif pada umumnya kurang/tidak 

memberikan tempat bagi hukum dalam masyarakat. 

 

 Kemudian Aristoteles (384 SM - 332 SM) dalam Beny Bosu, 

membagi keadilan menjadi dua, yaitu: 

a. Keadilan Vindikatif 

Keadilan Vindikatif adalah keadilan hukum, menjatuhkan hukum 

kepada seseorang menurut prosedur hukum serta alasan yang mendasar 

(bukan karena perasaan sentimen, setiakawan, kompromi, dan hal-hal 

lainnya yang sejenisnya). 

 

b. Keadilan Absolute 

Keadilan Absolute adalah menjatuhkan hukum pembalasan kepada 

seseorang bersalah seimbang dengan kejahatan serta ada praktik main 

hakim sendiri (contoh: hukum Qisas, bunuh balas bunuh, pencuri di 

potong tangannya dan lain sebagainya). 

 

Kasus Nenek minah ini tidak menggunakan keadilan yang absolute, 

tetapi keadilan yang vindikatif. Karena hukum yang potitivistik adalah hukum 

yang berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mengenal adanya 

spekulasi. Hal ini sesuai dengan keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles 

yaitu keadilan vindikatif, yang menjatuhkan hukum kepada seseorang menurut 

prosedur hukum serta alasan yang mendasar, tidak ada perasaan seperti 

sentimen, setiakawan, kompromi dan hal lain yang sejenis. 

 

Jika dalam keadilan itu ada perasaan sentimen, setiakawan, kompromi 

dan lainnya dikhawatirkan berpotensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme 

sehingga mencoreng dari keadilan itu sendiri. Misalnya, karena hakim 
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mengenal baik terdakwa, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak 

maksimal hanya karena perasaan setiakawan. 

 

Tradisi dalam civil law, adalah hukum yang tertulis, maka penalaran 

hukum akan dikembalikan kepada ”a finite closed scheme of permissible 

justification” (William Twining), yang tidak lain adalah teks hukum tertulis 

itu. Sesuatu yang merupakan hukum ditentukan oleh legislatif dalam bentuk 

rumusan yang abstrak untuk kemudian melalui proses konkretisasi secara 

bertingkat ke bawah, kemudian akhirnya hukum yang semula abstrak menjadi 

konkret. 

 

Dapat dilihat dari proses penafsiran dari uraian di atas. Pembuat 

peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang Dasar di Indonesia harus 

membuat ketentuan-ketentuan organik untuk mengkonkretkan kaidah-kaidah 

dalam Undang-undang Dasar. Badan-badan di bawah konstituante 

sesungguhnya telah membuat penafsiran tentang apa yang dikehendaki oleh 

Undang-undang Dasar. 

 

Teks-teks tersebut ditafsirkan karena merupakan hukum yang tertulis, 

sedangkan alam dan kehidupan sosial bukan suatu hukum yang tertulis, 

melainkan terus berubah, bergerak secara dinamis. Sehingga timbul suatu 

pertanyaan, bagaimana sesuatu yang bergerak seperti itu bisa ditangkap dan 

kemudian diwadahi secara sempurna ke dalam rumusan atau kalimat-kalimat 

hukum. 

 

Sedangkan dalam common law, penafsiran hukum tidak menjadi 

begitu mendesak sebagaimana dalam tradisi hukum tertulis. Karena pada 

dasarnya dalam common law, tidak ada teks yang harus ditafsirkan. Penafsiran 

tidak menjadi masalah yang berdiri sendiri, oleh commnon law hakikatnya 

dibangun dari penafsiran kejadian yang berlangsung terus menerus dari waktu 

ke waktu.  
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Penafsiran merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat 

rumusan-rumusan. Pembuatan dan penafsiran merupakan dua dari sisi barang 

yang sama, yaitu hukum. Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, 

suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Pencurian 

adalah kejadian dalam alam yang kemudian dirumuskan dalam teks hukum. 

 

Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang sesuatu 

hal. Pencitraan adalah pembuatan konsep.  Dalam pembuatan konsep tersebut, 

selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan  

dengan yang tidak atau yang berada di luarnya. Dengan adanya rumusan yang 

tertulis oleh hukum tentang pencurian, maka orang menjadi tahu perbuatan 

mana yang bukan pencurian. 

 

Oleh karena itu, perumusan itu bekerja dengan cara membatasi seperti 

itu, maka timbul risiko besar akan ketidaktepatan perumusan. Hampir tidak 

ada jaminan, bahwa perumusan selalu akan membawa kegagalan. Dengan 

demikian kita tidak boleh mengatakan bahwa rumusan-rumusan itu 

merupakan proyek kegagalan. Tidak ada rumusan absolut benar, lengkap, 

serta komprehensif. Penafsiran merupakan jembatan untuk mengatasi jurang 

pemisah antara objek yang dirumuskan dengan perumusannya. 

 

Menurut Jakob Sumardjo, misalnya dalam bahasa Jawa terdapat 

setidaknya 15 macam atau jenis pencurian. Itu berarti bahwa untuk komunitas 

Jawa, pasal 362 KUHP mengandung cacat besar, karena pasti tidak mampu 

merumuskan ke 15 jenis itu secara benar hanya dalam satu kalimat, padahal 

Pasal tersebut akan dipakai untuk seluruh bangsa Indonesia termasuk 

komunitas Jawa. 

 

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak 

tertulis yang berisi aturan yang bersifat umum, dapat menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 
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terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum. 

 

Baik negara-negara common law maupun civil law, apabila hukum 

lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya semakin tegar dan tajam 

peraturan hukum semakin terdesaklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak 

mungkin terjadi summum ius summa iniura yang bila diterjemahkan secara 

bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan 

demikian, terdapat antinomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian 

hukum. 

 

Antinomi antara kepastian hukum dan keadilan, keduanya tidak dapat 

diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itu, hukum 

bersifat kompromi, yaitu dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai 

kepastian hukum. Dalam menghadapi antinomi tersebut peran penerap hukum 

sangat diperlukan. Peran tersebut akan terlihat pada saat penerap hukum 

dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang konkret. 

 

Misalnya, dalam kasus Nenek Minah ini penerap hukum harus mampu 

untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum 

ataukah keadilan. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah moral. Apabila 

kepastian hukum yang dikedepankan, penerap hukum harus pandai-pandai 

memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada. 

 

Apabila tidak memberikan interpretasi secara tepat, maka akan berlaku 

lex dura sed tamen scripta yang terjemahannya ”undang-undang memang 

keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya”. Sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa dalam hal melakukan tindakan kemanusiaan dan 

mempunyai kemaslahatan, penerap hukum dapat melakukannya tanpa perlu 

adanya aturan atau bahkan mungkin menyimpangi prosedur baku. Dalam hal 

demikian kepastian hukum dapat dikorbankan. Dengan berlandaskan moral, 

pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang berbeda untuk kasus yang 
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serupa yang sudah diputus oleh pengadilan terdahulu jika pengadilan itu 

menimbang bahwa putusan hakim terdahulu tersebut secara moral perlu 

diperbaiki.  

 

Teori tentang prinsip kemanusiaan diperlukan untuk menguji 

pertimbangan hakim yang menggambarkan prinsip kemanusiaan dalam 

Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt terhadap Nenek Minah, yaitu: 

 

Teori dari Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif 

dengan hukum yang hidup (living law), atau dengan perkataan lain suatu 

pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Dia 

menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan 

hukum yang hidup dalam masyarakat. 

 

Ehrlich menandaskan bahwa hukum yang hidup, yaitu hukum yang 

hidup sebagai kenyataan dalam masyarakat, senantiasa berevolusi dan selalu 

melampaui hukum negara yang kaku dan terhenti. Tugas penting dari ilmu 

hukum adalah untuk memecahkan ketegangan yang abadi tersebut. Ilmu 

hukum berdiri diantara penerapan hukum dan pembentukan undang-undang, 

hasil dan pendorong perkembangan sosial. 

 

Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih 

memahami hukum dalam konteks sosial. Namun, sulitnya adalah untuk 

menentukan ukuran-ukuran apakah yang dapat dipakai untuk menentukan 

bahwa suatu kaidah hukum benar-benar merupakan hukum yang hidup 

(dianggap adil). 

 

Putusan hakim dalam perkara Nenek Minah yang menjatuhkan pidana 

penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana 

tersebut tidak usah dijalani, merupakan putusan hakim yang dianggap oleh 

hakim dalam perkara tersebut sudah mencerminkan prinsip kemanusiaan. 

Namun, putusan pidana penjara selama 1,5 bulan dipotong masa tahanan, dan 

oleh karena masa tahanan rumah telah sama dengan pidana penjaranya, maka 
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Nenek Minah tidak perlu menjalankan pidana penjaranya. Inilah mengapa 

menentukan ukuran adil atau tidak itu sangat sulit. 

 

Kasus ini menurut penulis masih kurang menerapkan prinsip 

kemanusiaan. Karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Nenek Minah 

telah sama dengan masa tahanannya. Kalau memang aparat penegak hukum 

menerapkan prinsip kemanusiaan, mengapa tidak melalui pendekatan lain dulu 

sebelum dimejahijaukan. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan diskresi 

pemidanaan kalau memang alasan dari pihak PT RSA IV Darmakradenan 

hanya untuk memberi efek jera. Karena bagi rakyat miskin, dibawa ke kantor 

polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efek jera. 

 

Di sini harus terlebih dahulu dijelaskan bahwa ada 3 hal yang harus 

dipertimbangkan dalam putusan hakim agar putusan tersebut dapat adil, yaitu 

mengenai sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum materiil, dan 

kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan jurisprudence Lindenbaum 

dan Cohen tahun 1919. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan 

itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan 

dirumuskan sebagai suatu delik (tindak pidana) dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan 

melawan hukum atau tindak pidananya digantungkan pada azas-azas hukum 

tidak tertulis, misalnya rasa keadilan masyarakat. Perbuatan Nenek Minah 

jelas hanya memenuhi kriteria sifat melawan hukum formil.  

 

Berdasarkan jurisprudence Lindenbaum dan Cohen tahun 1919, 

kriteria perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Seharusnya Nenek 

Minah berkewajiban untuk tidak melanggar hak pemilik perkebunan atas 

hasil kebunnya. 

b. Melawan hak subjektif orang lain. Bahwa Nenek Minah telah melawan 

hak subjektif pemilik perkebunan atas hasil kebunnya. 
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c. Melawan kaidah tata susila. seharusnya Nenek Minah meminta izin 

terlebih dahulu kepada pemilik perkebunan untuk mengambil biji kakao 

tersebut. 

d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, ketelitian, serta sikap hati-

hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama 

warga masyrarakat atau terhadap harta benda orang lain. Nenek Minah 

sepatutnya meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil biji kakao 

tersebut sesuai tata krama dalam pergaulan masyarakat dan untuk 

menghormati hak kebendaan orang lain. 

 

 Jadi, pada dasarnya rumusan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Namun, 

negara ini bukanlah penganut civil law murni sehingga perlu diperhatikan 

apakah ada mens rea/evil mind/niat batin yang jahat pada diri Nenek Minah. 

Pada dasarnya apa yang dilakukan Nenek Minah adalah karena ketidaktahuan, 

bukan karena dia sengaja ingin mencuri dan memiliki biji kakao tersebut. Dia 

tidak tahu bahwa perbuatannya itu melawan hukum dan 3 buah kakao/coklat 

tersebut bukanlah untuk dijual tetapi untuk bibit di ladangnya karena dia tidak 

mampu membelinya. 

 

Fenomena kasus Nenek Minah yang mencuat dipublik dan menarik 

perhatian masyarakat, menyentuh sisi kemanusiaan serta melukai keadilan 

rakyat, membuat pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Purwokerto 

yang menangani kasus Nenek Minah ”Dan hal yang terpenting adalah putusan 

harus membawa makna yang disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang 

divisualisasikan, fantasi dan imajinasi hakim haruslah memimpin sebuah 

peradaban”. 

 

Hal tersebut dapat berjalan mengingat aliran yang berlaku di Indonesia 

adalah rechtsvinding, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara 

berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam 

masyarakat secara kebebasan yang terkait (gebonden vrijheid) dan keterikatan 

yang bebas (vrije gebondenheid). Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada 
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Pasal 20, 22 AB dan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

Pasal 20 AB menyatakan bahwa: 

Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. 

 

Pasal 22 AB menyatakan bahwa: 

Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-

undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut 

karena menolak untuk mengadili. 

 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2004 berbunyi: 

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 

 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: 

Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ishaq, 2009:.118). 

 

Adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 sebenarnya cukup memberikan ruang gerak bagi para hakim untuk 

menyeimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Apakah lebih condong 

kepada undang-undang atau lebih condong kepada nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat. Hal yang terpenting adalah putusan tersebut tidak berat 

sebelah.  

 

Namun, ada beberapa kemungkinan yang patut mendapat perhatian. 

Selama ini hampir tidak bisa dibuktikan kemampuan pengadilan 

menyelesaikan persoalan pihak yang bersengketa. Pengadilan selalu 

kebingungan manakala hakim dihadapkan kepada perkara dengan dasar 

hukum tidak jelas (dalam peraturan perundang-undangan). Pada posisi ini 

hakim persis seperti orang buta tengah memegang gajah, akibatnya hakim 

lebih banyak bicara dan menetapkan persoalan-persoalan yang sepele, seperti 

yang dikatakan hakim Brandies, yaitu mereka lebih peduli menyelesaikan 
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perkara berdasarkan rule of law daripada menyelesaikannya dengan benar dan 

adil. 

 

 Apabila prosedur formal menjadi tujuan utama, maka dapat dipastikan 

bahwa pihak yang merasa dirugikan akan menolak untuk kedua kalinya 

menyelesaikan perkara melalui pengadilan dan ini akan menjadi persoalan 

besar. Dikatakan persoalan besar karena, disatu sisi ingin menjadikan 

pengadilan sebagai bagian dari pemberi keadilan bagi masyarakat, tetapi di 

sisi lain terjadi ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan.  

 

B. Implikasi Yuridis yang Timbul Ketika Pembuktian Hukum Positivistik 

Mendahului Prinsip Kemanusiaan dalam Perkara Nomor 

247/PID.B/2009/PN.Pwt 

 

1. Hasil Penelitian 

Ketika pertimbangan hakim yang positivistik mendahului prinsip 

kemanusiaan, maka undang-undang dianggap sebagai sumber hukum yang 

utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta 

kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks undang-undang dan apabila 

terbukti unsur-unsur dalam undang-undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, 

maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena 

melanggar undang-undang. 

 

Perbedaan kondisi di setiap kasus seharusnya menjadi acuan bagi 

hakim, karena jika dalam kasus-kasus yang memerlukan keadilan dan prinsip 

kemanusiaan hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada teori-teori yang 

positivistik. Karena hukum yang positivistik tidak memandang adanya 

perbedaan kondisi di setiap kasus.   

 

Karakteristik positivistik adalah hukum modern yang bertumpu pada 

sifatnya yang formal, birokratis, metodologis dan prosedural di satu sisi 

memang menjamin terwujudnya kepastian hukum namun pada sisi yang lain 
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sering terjebak pada legistis-formalistik sehingga lupa bahwa tujuan proses 

hukum adalah terwujudnya keadilan sejati. 

 

Berbicara penegakan hukum berarti berbicara juga antara lawyer atau 

jurist yang menempati posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. 

Secara jeli Wignjosoebroto memposisikan ke dalam dua doktrin atau lebih 

tepat paradigma dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel I 

Paradigma hukum non-progresif dan progresif 

 

Non-Progresif Progresif 

1.Setiap statemen preskriptif 

yang bisa dikualifikasi 

sebagai hukum yang positif 

itu mesti dirumuskan dalam 

suatu kalimat yang 

menyatakan adanya hubungan 

kausal yang ”logis yuridis” 

antara suatu peristiwa hukum 

atau perbuatan hukum (index 

fatic) dengan akibat yang 

timbul sebagai konsekuensi 

peristiwa itu (index yuris);  

 

2.Terbentuk sebagai hasil 

kesepakatan kontraktual oleh 

para hakim yang 

berkepentingan diranah 

publik sebagaimana 

dirupakan dalam bentuk 

undang-undang,  

 

3.Bisa diakui sifatnya yang 

intersubjektif-objektif 

(objectivied intersubjectivity) 

netral alias tidak memihak,  

 

4.Difungsikan sebagai sarana 

kontrol yang pengelolaan 

pendayagunaanya dan 

pengembangan doktrinnya 

dipercayakan kesuatu 

1.  Mengonsepkan setiap Pasal 

dalam hukum perundang-

undangan itu tidak cuma 

merupakan pernyataan tentang 

adanya hubungan kausal yang 

lugas menurut hukum logika 

melainkan juga selalu 

mengandung substansi moral 

yang bersumber pada etika 

profesional hakim,  

 

2.  Subjektivitas hakim yang 

terobjektifkan dalam bentuk 

putusan-putusan hukum 

(subjectivied objectivity) akan 

memberikan warna etis dan 

estesis pada setiap hukum yang 

manifes sebagai hukum in 

concreto dari kasus ke kasus,  

 

3.  Hukum yang tersubjektifkan 

dalam kepribadian hakim akan 

lebih mampu memandang 

manusia yang terlibat dalam 

perkara hukum dalam wujud-

wujudnya in concreto dalam 

segala aspeknya yang lebih riil,  

 

4. ”Memaksa” para legal 

professionals untuk tidak hanya 

bekerja di dalam dan untuk suatu 
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kelompok khusus yang 

profesional, disebut lawyer 

atau jurist. 

sistem hukum yang sepenuhnya 

tersusun dari teks-teks formal 

yang abstrak, melainkan alih-

alih akan bekerja dengan 

memperhatikan konteks-konteks 

yang nonyuridis, yang 

diberlakukan sebagai sumber 

hukum yang materiil demi 

terkembangnya suatu sistem 

hukum yang lebih riil dan 

fungsional dalam masyarakat.  

 

Sumber: Dasar-dasar Sosiologi Hukum 

 

Akibat pertimbangan hakim yang positivistik mendahului prinsip-

prinsip kemanusiaan, maka banyak terjadi kasus-kasus yang ramai 

diperbincangkan dalam masyarakat yang dianggap tidak adil, menghukum 

Nenek tua yang mencuri 3 buah kakao/coklat untuk dijadikan bibit tidak 

sebanding dengan perbuatan koruptor yang mencuri uang Negara hingga 

milyaran rupiah. Padalah hakim sudah melaksanakan putusan berdasarkan 

prosedur dan aturan perundang-undangan.  

   

Secara teknis, kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak 

yang bersangkutan, Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. Sehingga pada dasarnya putusan tidak boleh bertentangan dengan 

Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Secara 

politis, dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan 

sebagainya.  

 

Masalah tersebut membuat hakim dalam memutus perkara menjadi 

sangat penting; karena melalui putusan hakim para pihak yang berperkara bisa 

memperoleh hak yang diperjuangkan dan atau sebaliknya bisa kehilangan 

haknya. Jika putusan hakim tidak adil, maka putusan itu akan mengakibatkan 

kerugian moral bagi pihak yang dirugikan, karena putusan itu telah 

memberikan stigma kepada orang yang bersangkutan sebagai “pelanggar 

hukum”. Ada tiga persoalan yang selalu muncul dalam setiap perkara, yaitu:  
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a. Fakta apa yang sesungguhnya terjadi?  

b. Hukum apa yang relevan berlaku dalam kasus hukum demikian?  

c. Jika hukum menolak memberi kompromi apakah hal demikian tidak adil 

dan jika dianggap tidak adil, haruskah Hakim mengabaikan hukum 

demikian dan membebaskan tersangka? 

Maksud dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi fakta 

hukum Nenek Minah mencuri 3 buah kakao/coklat milik PT RSA IV 

Darmakradenan. Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Nenek 

Minah tersebut, maka Hakim dapat menjerat sesuai dengan ketentuan Pasal 

362 KUHP tentang pencurian. Dalam kasus ini, jika hakim benar-benar 

melulu menggunakan hukum yang positivistik, maka menolak untuk memberi 

kompromi karena bertentangan dengan hukum normatif. Akan tetapi, itu justru 

dianggap tidak adil oleh masyarakat banyak.  

Pertimbangan hakim yang positivistik dalam setiap kasus-kasus yang 

ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Karena 

kepastian hukum berasal dari penguasa atau negara yang dapat berupa Pasal-

pasal dalam undang-undang, dan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya 

untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. 

 

Namun, konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu 

dengan putusan hakim yang lainnya dalam kasus serupa yang telah 

diputuskan, apabila untuk kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara 

putusan pengadilan dikota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya 

dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda tetapi yang satu telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Inilah yang membuat kebimbangan pada hakim, antara menerapkan hukum 

yang positivistik dan menerapkan hukum yang mementingkan keadilan dan 

prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara.  
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Pada paradigma positivistik sistem hukum tidak diadakan untuk 

memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekadar melindungi 

kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya 

adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan, demi 

kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan 

positivistik juga telah mereduksi hukum yang dalam kenyataannya sebagai 

pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linier, 

mekanistik dan deterministik.  

 

Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya 

sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran 

ini memberikan jaminan kepastian hukum yang tinggi. Artinya masyarakat 

dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi tertib 

masyarakat merupakan suatu keharusan. 

 

Dengan demikian pentingnya kepastian hukum yang tinggi membuat 

banyak hakim menggunakan pandangan yang positivistik, sekalipun kurang 

memberikan rasa keadilan. Karena hukum dimaknai sebagai legal formal yang 

tidak mengenal kompromi, kesetiakawanan, sentimen dan lain sebagainya.   

 

Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan 

dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan 

menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dikonstruksikan dari 

kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang 

didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, 

dengan demikian hukum akan menjadi hidup.  

 

Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. 

Kritik yang terbesar yang ditunjukan bagi aliran ini adalah dengan kehilangan 

taringnya dan tidak stagnan. Paradigma ini juga dianggap terlalu 

mengandaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada 
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tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam 

merumuskan tuntutannya, masyarakat dianggap telah mampu menentukan 

hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa.    

 

Walaupun aliran yang mengedepankan keadilan dan prinsip 

kemanusiaan ini, dianggap menisbikan kepastian hukum karena hukum 

menjadi lembek. Namun, aliran ini peka terhadap masyarakat dan sangat 

mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum 

masyarakat yang tinggi dibutuhkan  agar hukum yang sudah lembek tidak 

menjadi semakin lembek atau cair. 

 

Artinya jika dalam hukum terdapat kompromi, rasa setia kawan, serta 

sentimen, masyarakat dituntut memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Agar 

tidak terjadi kasus penyalahgunaan kewenangan. Contohnya jika kompromi 

digunakan untuk para koruptor maka hukum akan menjadi semakin lembek, 

namun jika kompromi digunakan untuk mengadili kasus-kasus yang menimpa 

rakyat miskin yang membutuhkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka 

walaupun hukum menjadi lembek, tapi sangat mengedepankan keadilan 

masyarakat.  

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, apabila hakim dalam perkara 

nomor 247/PIB.B/2009/PN.Pwt menganut teori yang positivistik menuju 

kepastian hukum, maka hakim akan mengambil putusan hukum yang 

normatif. Jadi, apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan menjadi 

dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan demi kepastian hukum. 

 

Berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu barang siapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau pidana 
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denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Maka dari itu, Nenek Minah dapat 

dinyatakan bersalah, karena memenuhi unsur di atas. 

 

Jika dalam undang-undang mengatur dan kemudian terbukti unsur-

unsur dalam undang-undang dilanggar, maka seseorang dapat dipidana. Dalam 

Kasus-kasus pencurian, misalnya walaupun barang yang dicuri tidak seberapa, 

tetapi unsur dalam undang-undang terpenuhi, maka seseorang dapat dipidana.  

Karena dalam undang-undang tidak terdapat batasan nominal rupiah tentang 

mencuri. 

 

Sekalipun barang yang dicurinya sudah tidak bernilai rupiah lagi, jika 

si pemilik melaporkannya maka akan diproses secara hukum. Contohnya 

dalam kasus pencurian sandal japit bekas, walaupun sandal tersebut jika dijual 

tidak ada harganya tetapi karena si pemilik yang merasa kehilangan 

melaporkannya maka pencurian tersebut akan diproses secara hukum. 

Kemudian contoh lain, apabila sekumpulan anak-anak kecil yang mencuri 

buah mangga apakah harus diproses di pengadilan. 

 

Hakim yang hanya menganut teori positivistik, dalam menangani 

kasus-kasus seperti di atas akan mengakibatkan putusan yang menjamin 

adanya kepastian hukum, namun mengabaikan atau tidak mengedepankan rasa 

keadilan dan prinsip kemanusiaan. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan 

hakim dianggap masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan. 

 

Berbeda jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan, 

putusan yang dihasilkan lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat. 

Karena hakim penganut teori sosiological jurisprudence penegakan hukumnya 

sangat berpijak pada masyarakat. Jadi, jika hakim yang lebih mementingkan 

prinsip kemanusian dan rasa keadilan dalam menangani kasus tersebut di atas, 

tidak akan mempermasalahkan aturan dalam undang-undang. Selama dalam 

undang-undang dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan prinsip 
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kemanusiaan hakim dapat mengeluarkan putusan yang lebih memenuhi rasa 

keadilan dan rasa kemanusiaan walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. 

 

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat diperlukan 

bagi hakim penganut teori sosiological jurisprudence karena definisi 

hukumnya menjadi cair. Jika tidak ada atau kurangnya kesadaran hukum yang 

tinggi dari masyarakat, maka dimungkinkan terjadinya mafia peradilan, 

makelar kasus, dan lain sebagainya karena hukum yang cair dan mengenal 

adanya kompromi dan kesetiakawanan. 

 

Hakim yang menerapkan teori sosiological jurisprudence dapat 

memanfaatkan aturan hukum yang mengenal kompromi dan setia kawan untuk 

melakukan tindakan tidak terpuji sehingga banyak kasus korupsi yang 

hukumannya kurang tegas. Padahal pengadilan harus bebas dari intimidasi, 

kendali, maupun pengaruh, di luar itu tidak ada lagi yang disebut sebagai 

pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan 

rasa keadilan dan perinsip kemanusiaan tetapi hukum juga harus tegas. 

Sehingga dalam mengambil putusan hakim haruslah mempertimbangkan 

hukum normatif dan rasa keadilan masyarakatnya.  

 

Perkara nomor 247/PIB.B/2009/PN.Pwt, jika mempertimbangkan 

hukum secara positivistik dan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan maka 

kasus ini mungkin tidak akan menghebohkan masyarakat banyak. Karena bagi 

masyarakat yang kurang paham mengenai hukum. Mencuri yang kerugiannya 

tidak seberapa, dianggap tidak adil kalau harus sampai diproses di pengadilan. 

Masyarakat tidak tahu aturan hukum normatif yang definisinya tidak 

menyebutkan nominal tetapi hanya menyebutkan sebagian atau seluruhnya 

dalam pencurian  

 

Karena adanya pertimbangan-pertimbangan berupa partisipasi rakyat 

yang begitu banyak mendukung untuk tidak menghukum Nenek Minah karena 

kasus tersebut mencuat di media massa, kemudian pendapat para ahli hukum 
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serta dukungan LSM yang terus mengalir agar hakim tidak hanya 

mendasarkan putusan berdasarkan yuridis normatif saja. Hakim kemudian 

juga mendasarkan putusannya pada rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan. 

Maka dalam putusannya Nenek Minah hanya dihukum 1 bulan 15 hari dengan 

ketentuan pidana tidak usah dijalani. 

 

Kasus yang di alami Nenek Minah  seharusnya tidak perlu sampai 

dimejahijaukan karena pencurian yang dilakukannya tidaklah seberapa. Bagi 

rakyat miskin, di panggil polisi saja sudah bisa dijadikan efek jera. Mengingat 

pencurian yang dilakukan karena ingin dijadikan bibit dan Nenek Minah tidak 

mempunyai uang untuk membeli bibit tersebut. 

 

Polisi seharusnya dalam menyikapi kasus ini harus lebih bijak, karena 

polisi mempunyai hak untuk melakukan diskresi pemidanaan.  Menurut M. 

Sofyan Lubis, diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya 

membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan dimana undang-

undang belum mengaturnya secara tegas, dengan tiga syarat. yakni, demi 

kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak 

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

 

Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau 

secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan 

tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dilapangan, sehingga diperlukan ada 

pertimbangan dan kebijakan subjektif dari Pejabat publik bersangkutan demi 

kelancaran tugas-tugasnya. UUD 1945 tidak memuat ketentuan yang melarang 

pemberian diskresi. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit Pejabat cenderung 

menyalahgunakan hak diskresi yang dimilikinya, terutama pada Pejabat 

Penegak Hukum baik di tingkat Penyidik POLRI, maupun ditingkat Penyidik 

Kejaksaan. Sebagai contoh bagaimana diskresi digunakan dalam mensikapi 

pasal 31 ayat (1) juncto pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Juncto pasal 35 

dan 36 PPRI No.27 Tahun 1983 tentang Palaksanaan KUHAP. 
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Adanya alasan subjektif memang memberikan diskresi atau 

keleluasaan pada pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk 

mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan keberatan atas dilakukan 

penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa, atau menyangkut adanya 

permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan terhadap diri 

tersangka/terdakwa. Karena kegunaan penahanan telah diatur dalam pasal 20 

ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan dengan memperhatikan pasal 31 ayat (1) 

KUHAP pejabat bersangkutan dapat melakukan penangguhan dengan atau 

tanpa jaminan uang atau orang dengan syarat yang ditentukan. Namun, dalam 

praktiknya walaupun secara hukum telah memenuhi syarat, belum tentu 

permohonan dari keluarga tersangka atau Penasihat Hukumnya tentang 

penangguhan atau pengalihan jenis penahanan tersangka atau terdakwa yang 

disertai adanya jaminan dapat dikabulkan begitu saja oleh Pejabat 

bersangkutan. Karena Pejabat bersangkutan punya hak diskresi untuk 

menafsirkan sendiri baik untuk menolak atau mengabulkannya. 

 

Penahanan yang dilakukan polisi seharusnya memiliki alasan yang 

jelas berdasarkan pertimbangan serta melihat kondisi Nenek Minah terlebih 

dahulu. Untuk apa dilakukan penahanan terhadap Nenek Minah. Kalau 

memang alasan penyidik takut terdakwa akan kabur, bagi Nenek tua yang 

sudah renta mau kabur kemana? Belum lagi biaya untuk kabur ke luar kota dia 

tidak punya banyak uang. Kalaupun kabur tidak jauh dari daerah pemukiman. 

 

Wajah buram keadilan yang terekam akibat beberapa peristiwa hukum 

cukup menghentak publik akhir-akhir ini. Kasus Anggoro-Anggodo, kasus sel 

mewah, kasus Bailout Century, dan berbagai kasus hukum yang dinilai tidak 

berpihak pada rakyat kecil, dipredikasi akan menjadi prolog panjang yang 

terus menyedot energi publik. Kereta tua yang membawa agenda pembenahan 

hukum seakan kian bergerak pada rel bercabang, tidak jelas arah, dan terkesan 

reaktif. 
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Satu hal yang pasti, kemauan pimpinan (political will) akan menjadi 

faktor terpenting dalam implementasi reformasi birokrasi lembaga peradilan, 

terlepas dari tingginya hiruk-pikuk dan dinamika hukum ataupun politik yang 

menjadi mainstream saat ini. Teladan atas ucapan dan tindakan pimpinan akan 

turut juga memengaruhi komitmen seberapa kuat reformasi tersebut akan dan 

mau dilaksanakan. Tidak dapat disangkal, selama ini reformasi birokrasi 

lembaga peradilan seringkali kurang mendapat perhatian lebih, mulai dari sisi 

komitmen kebijakan hingga sisi penganggarannya. Padahal, agenda ini 

menjadi penting mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir dari upaya 

penegakkan hukum dan keadilan di tanah air. 

 

Untuk itu, agar reformasi birokrasi lembaga peradilan dapat berjalan 

efektif, maka pengadilan memerlukan perhatian dan dukungan penuh tidak 

saja dari pemerintah namun juga dari masyarakat luas. Selanjutnya, jika 

pengadilan dapat bekerja secara imparsial, berintegritas, dan berlaku adil 

dalam memutus perkara, maka pada akhirnya secara otomatis masyarakat akan 

memahami dan menerima apapun putusan yang dikeluarkan. Sementara itu, 

pengadilan yang menerapkan prinsip keterbukaan, aksesibilitas, dan 

akuntabilitas, tentunya pada akhirnya akan memperoleh penghargaan dan 

kepercayaan tinggi dari masyarakat secara alamiah 

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2010/01/kolom-opini-reformasi-birokrasi-

lembaga.html>. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

 

Setelah penulis membahas mengenai penerapan hukum secara positivistik dan 

prinsip kemanusiaan dalam perkara  nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt dalam hal ini 

kasus Nenek Minah, maka pada bab ini sampailah pada simpulan dari penulisan 

skripsi ini. 

 

Adapun berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut:  

1. Nenek Minah dinyatakan bersalah atas perkara pencurian tiga buah atau kilogram 

kakao karena unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Kemudian 

alasan pemaaf dan alasan pembenar juga tidak terdapat dalam kasus Nenek 

Minah. Maka dari itu, setelah semua unsur diatas terpenuhi, maka hakim dalam 

perkara ini dapat menjatuhkan hukuman secara normatif, yaitu pertimbangan 

hakim yang berdasarkan pada undang-undang, apa yang ada dalam undang-

undang dianggap sebagai hukum dan tidak mengenal adanya spekulasi 

(pertimbangan yang positivistik). Namun, karena pemberitaan dari media massa 

dan derasnya simpati dan dukungan kepada Nenek Minah yang terus mengalir; 

serta sejumlah penggiat gender menyampaikan keprihatinan dan mendatangi 

DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar Majelis hakim bisa 

menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat, maka hakim dalam 

perkara ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pertimbangan 

yang berdasar pada prinsip kemanusiaan yaitu pertimbangan yang memandang 

hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis 

tetapi sebagai kenyataan sosial yang ada dalam kehidupan. Maka dari itu, hakim 

menggunakan pertimbangan yang positivistik dan pertimbangan prinsip 

kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan perkara ini sehingga dalam putusan 
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hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menangani kasus pencurian 3 buah 

kakao, menjatuhkan putusan kepada Nenek Minah dengan pidana selama 1 (satu) 

bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani. 

Kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menjatuhkan pidana 

kepada nenek Minah karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa 

percobaan selama 3 (tiga) bulan. 

2. Ketika implementasi hukum positivistik mendahului prinsip kemanusiaan dalam 

menangani kasus-kasus yang membutuhkan rasa keadilan masyarakat, maka akan 

menghasilkan putusan yang menjamin adanya kepastian hukum. Namun, 

mengabaikan atau tidak mengedepankan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan. 

Akibatnya, putusan yang dikeluarkan hakim dianggap masyarakat tidak 

memenuhi rasa keadilan. Sehingga pertimbangan prinsip kemanusiaan sangat 

dibutuhkan, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan rasa keadilan 

masyarakat walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. 

 

B. SARAN 

 

Mengakhiri uraian dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk 

mengajukan beberapa saran, antara lain: 

1. Ketika hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan 

maka pertimbangan hakim yang berdasar prinsip kemanusiaan juga dibutuhkan, 

walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. Karena yang terpenting putusan hakim 

harus memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan; 

2. Kasus-kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan seperti ini, seharusnya 

dikembangkan diskresi penuntutan sehingga tidak harus dimejahijaukan. Jika 

alasan untuk memidanakan seseorang agar menimbulkan efek jera, bagi rakyat 

miskin dibawa ke kantor polisi saja sudah bisa menimbulkan efek jera. 
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